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 الملخص التنفيذى

تعتبر محافظة اإلسماعيلية احد المحافظات الرئيسية القليم قناة السويس )احد 

األقاليم التخطيطية السبعة لجمهورية مصر العربية(. وتقع محافظة اإلسماعيلية 

لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة اإلسماعيلية احد  على الحد الغربى

قناة السويس. وقد عانت محافظة اإلسماعيلية من المدن الثالثة الرئيسية على 

. ولذلك 7611و 7691انهيارات بالبنية التحتية خالل الحرب فى الفترة ما بين 

بذلت الحكومة جهودًا كبيرة العادة االنشاء من أجل عودة المواطنيين لديارهم. 

وتم اعداد مخطط عام لنظام المياه والصرف الصحى لمدينة اإلسماعيلية فى 

  أيضًا. 7661وفى سنة  7616نة س

مع  القابضة لمياه الشرب والصرف الصحىتعاقدت الشركة  7001فى عام 

العداد مشروع المخطط العام  "طلعت وامام"االستشارى  المكتب الهندسى

 -المستقبلى لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات مدن القناة )السويس 

 بورسعيد(.  -االسماعلية 

مياه نظام تجميع ومعالجة األسماعيلية بإدارة و تشغيل محافظة ت بتقوم المحليا

وقد تم عمل تحسينات  فيما يقرب عن إجمالى المحافظة  ، الصرف الصحى

ملحوظة لنظام تجميع الصرف الصحى خالل العقود الماضية نتيجة للجهود 

المبذولة من كل من الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة 

 .ابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئات الحكومية االخرىالق
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 المخطط العام اهداف  (1)

 واسددتراتيجية عددام اطددار وضددع إلددى األسددماعيلية لمحافظددة العددام المخطددط يهدددف

 المسدددددتقبلية للتنميدددددة الصدددددحى الصدددددرف خددددددمات وادارة لتطدددددوير المعدددددالم واضدددددحة

 ميداه ومعالجدة تجميدع مشداكل تحديد وكذلك, 7011 الهدف سنة حتى بالمحافظة

 للتطدددوير وبددددائل مشدددروعات اقتدددرا  ثدددم ، الدددراهن الوضدددع فدددى الصدددحى الصدددرف

 خطددددة ووضددددع المشدددداريع اولويددددات تحديددددد مددددع ، المسددددتقبلية االحتياجددددات لخدمددددة

 .لها تنفيذية خمسية

 

 منطقة الدراسة (2)

 0100 حدددوالى( الدراسدددة منطقدددة أى) االسدددماعلية لمحافظدددة الكليدددة المسددداحة تبلددد 

 وأخدرى سدكنية منداطق إلدى الشدرب بمياه إمدادها يتم التى المناطق وتنقسم ، 7كم

التجمعدددددددات السدددددددكنية  توزيدددددددع( 7) رقدددددددم لوحدددددددة وتوضددددددد ,  سدددددددياحية و صدددددددناعية

واسددتخدامات االراضددى داخددل منطقددة الدراسددة وكددذلك يتضدد  هددذا التوزيددع بجدددول 

 . (7رقم )
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 بمحافظة االسماعلية توزيع التجمعات السكنية واستخدامات االراضى(  1) جدول

 موقعها بالمحافظة المناطق 

 السكنية

  المراكز التالية 0قرية موزعة على  71مدن و  1عدد تتكون من 

 مركز االسماعيلية  

  مدينة االسماعيلية 

 مدينة ابو صوير البلد 

 9   (عرريغ ينرريغ , الةرربنية , , يلررة , المنرراي  ,  2الكيلررو  قررر ,

برررررررررررا  ال ربيرررررررررررة , السررررررررررربق ابرررررررررررا  اللررررررررررررقية , السررررررررررربق ا

 ابوصويرالمحطة,المحسمة الجديدة(

 مركز التل الكبير 

 مدينة التل الكبير 

 مدينة القناصيغ الجديدة 

  5  ,قري  القناصيغ القديمة,الةاهرية, ام عزام,المحسمة القديمرة

 الجزيرة الخةراء(

 مركز القنطرة غرب 

 مدينة القنطرة يرب 

 7 الننرررر, اال ا سرررة , قرررري  البيا,رررية,البناهوة,الرياخ,ابو  لي ة,

 ال ردان(

 مركز فايد 

 مدينة فايد 

 3 )قري   سرابيوم, ابو سلطان,فنا ة 

 مركز القنطرة شرق 

 مدينة القنطرة شرق 

 3 )قري بمركز القنطرة شرق  االبطال , جلبا,ة , التقدم 

 الصناعية

 مركز القنطرة شرق ب (1 المنطقة النناعية) 

 ز القنطرة يربمرك ب قرية االمل-(2 المنطقة النناعية) 

 بمركز االسماعيلية (3 المنطقة النناعية 

 بمركز فايدالقر) السياحية   السياحية
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 الدراسات السكانية واستخدامات االراضى  (3)

 بياندددات تعددددادتدددم عمدددل دراسدددات سدددكانية للوضدددع الدددراهن والمسدددتقبلى مدددن خدددالل 

ل دراسددات السددكان مددن الجهدداز المركددزى للتعبئددة العامددة واالحصدداء ، كمددا تددم عمدد

لألنشدددطة السدددكانية واسدددتخدامات االراضدددى فدددى الوضدددع الدددراهن والمسدددتقبلى مددددن 

خددالل صددور االقمددار الصددناعية وكددذلك مددن خددالل تجميددع البيانددات الالزمددة مددن 

دراسات هيئة التخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية 

 حكومية اخرى. السياحية وهيئة التنمية الصناعية وهيئات

 لبيانداتطبقدًا  7009عدام فدى لمحافظة األسماعيلية  وقد بل  احدث تعدادسكانى 

نسددددمة. وقددددد تددددم ألددددف  641ى للتعبئددددة العامددددة واالحصدددداء حددددوالىالجهدددداز المركددددز 

لتقددير اعدداد السدكان استخدام هذا التعداد كتعداد لسنة االساس العدداد الدراسدات 

ل التدددالى تقدددديرات السدددكان المسدددتقبلية . ويوضددد  الجددددو 7011حتدددى سدددنة الهددددف 

 سنة الهدف مقسمة كل خمسة سنوات عندالمتوقعة 

وقد اتبع االستشارى منهجية التنبؤ بالسكان عن طريق رسدم امتدداد بيدانى للعالقدة 

بياندات  مدنبين الزمن والتعدداد السدكانى لكدل حدى او قريدة لكوندر األكثدر واألقدرب 

ى جهدداز المركددزى للتعبئددة العامددة واالحصدداء فددالسددكان فددى السددنوات السددابقة مددن ال

فدددى االعتبدددار مددددى اخدددذ االستشدددارى  كمدددا(.7009،  7669،  7619السدددنوات )

امكانيدددة اسدددتيعاب كدددل حدددى أو قريدددة لتعدددداد السدددكان المتوقدددع عدددن طريدددق حسددداب 

الكثافة السكانية المتوقعدة لكدل حدى أو قريدة ومقارنتهدا بكثافدة التشدبع لكدل حدى أو 

 التوسع والبناء في االحياء المختلفة.فى االعتبار امكانية  قرية مع االخذ
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على  سنوات 5المتوقعة كل  التعداد الحالى للسكان والتقديرات المستقبلية( 2جدول )

 مستوى المحافظة

 6002 6006 6062 6066 6002 6006 6002 6002 السنة

 تقديرات السكان

 باأللف
246 222 09022 09600 09022 09562 09220 09952 

( مسددداحات وتعدددداد السدددكان بالمنددداطق السدددكنية )حضدددر 1ويوضددد  الجددددول رقدددم )

 وريف( بمحافظة االسماعلية حاليا وعند سنة الهدف.
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 ( 2032و  2002االسماعيلية ) بمحافظة  السكان بالمناطق الحضرية والريفية ( مساحات وتعداد 3جدول )

 المناطق السكنية
 التقديرىتعداد ال

 ()نسمة 6002

 التقديرىتعداد ال

 )نسمة( 6002
 )فدان(الكليةالمساحة 

الكثافة السكانية عام 

 )فرد/فدان( 6002

المدن )المناطق 

 الحضرية(

 172 2551 295,712 397,191 االسماعيليةمدينة 

 229 337 72,324 22,524 ابو صوير البلدمدينة 

 129 425 59,552 21,275 التل الكبيرمدينة 

 32 527 24,191 15,725 اصيغ الجديدةمدينة القن

 299 342 72,919 25,929 مدينة االقنطرة يرب

 127 377 25,294 22,354 فايدمدينة 

 115 294 57,257 22,277 مدينة القنطرة شرق

 042 5922 9559692 4909256 اإلجمالى بالمدن

اطق القرى )المن

 الريفية(

مركز 

القنطرة 

 شرق

 121 29 58459 28354 قرية جلبا,ة

 149 292 32,222 12,539 البطالقرية ا

 32 122 28547 2,954 تقدمقرية ال

مركز 

القنطرة 

 يرب

 1973 19 29295 7,521 قر) البيا,ية

 443 32 21,225 7,524 قر) البناهوة

 135 332 22,925 14,595 رياخقرية ال

 194 221 52341 32941 بو  لي ةقرية ا

 5 475 3,292 1,273 ننرقرية ال

 135 151 29535 7495 قرية اال ا سة

 25 59 3992 1952 قرية ال ردان

 فايد

 497 195 45,312 33,342 قر) سرابيوم

 52 522 23,919 27,122 قر) ابو سلطان

 44 727 27,959 22,517 قرية ال نا ة

مركز 

 االسماعيلية

 255 114 29,922 17,729 قرية  عيغ ينيغ

 255 55 21,524 12,439 قرية الةبنية

 124 1259 152,231 74,224 قر) , يلة

 23 425 27,474 12,529 قرية المناي 

 134 299 29,525 22,992 قرية السبق ابا  اللرقية

 119 225 29,194 17,199 قرية السبق ابا  ال ربية

 93 239 27199 13925 قرية المحسمة الجديدة

 391 239 71945 25253 ابو صوير المحطة

مركز التل 

 الكبير

 22 55 37,225 21245 قر) المحسمة القديمة

 497 521 51443 33,921 قر) ام عزام

 25 12 31222 22215 قر) القناصيغ القديمة

 1222 577 17117 19,299 قرية الجزيرة الخةراء

 27 577 15,554 5,555 قر) الظاهرية

 000 29056 090049094 4999240 اإلجمالى بالقرى

 064 059062 099529420 2229020 إجمالى سكان المحافظة
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  معدالت الصرف الصحى الحالية والمستقبلية (4)

 عيليةاالسددددماا بمحافظددددة تجميعهدددديتندددداول هددددذا البنددددد التصددددرفات المتوسددددطة المتوقددددع 

معددددددالت الصدددددرف بالمنددددداطق السدددددكنية   (4ويوضددددد  جددددددول ),  لمختلدددددف أنشدددددطتها

مدن  0,6الصناعية وذلدك بعدد أخدذ معددل التخفديا بميداه الصدرف و القرى( )المدن و 

( تصدددنيف مددددن وقدددرى االسدددماعلية تبعدددا لمسدددتوى 0ويوضددد  الجددددول )ميددداه الشرب,

للسددكان بالمندداطق  التصددرفات المتوسددطة تقددديرات (9كمددا يوضدد  جدددول )االسددكان 

, (7011( و مسددددددتقبال )عددددددام 7001حاليددددددا )عددددددام محافظددددددة الب الحضددددددرية والريفيددددددة

ة و دددددددددداطق الصناعيددددددددددددندالمبالمتوسددددددطة  التصددددددرفات تقددددددديرات( 1) ويوضدددددد  جدددددددول

 .محافظةالب(  7011و  7001) ى دددة لعامددددددالسياحي

 ( 2032و  2002)  عيليةاالسمابمحافظة  ( معدالت الصرف لمناطق الخدمة4جدول )

 

معدل   المناطق

 التخفيض

 6002معدل الصرف بعام  6002معدل الصرف بعام 

 السكنية

 لـ/فرد/اليوم  259 0.2 عالى 

 لـ/فرد/اليوم  254,5 0.2 متوسط

 لـ/فرد/اليوم  29285 0.2 منخ ض

 الصناعية

 /هكتا /يوم3م 25 0.2 ( بمركز القنطرة شرق1 المنطقة النناعية  

( قرية االمل مركز القنطرة 2 المنطقة النناعية 

 يرب
 /هكتا /يوم3م 25 0.2

مركز ب (3 المنطقة النناعية

 االسماعيلية  واد) التكنولوجيا(

 لـ/فرد/اليوم  2285 0.2 النامليغ

 لـ/فرد/اليوم  252 0.2 المواطنيغ
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 ( تصنيف مدن وقرى االسماعلية تبعا لمستوى االسكان5جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى االسكان المناطق السكنية

 عالى مدينة االسماعيلية

 مركز االسماعيلية

 متوسط السبق ابا  ال ربية

 مدينة ابو صوير البلد

 منخ ض

 قرية عيغ ينيغ

 الةبنية قرية

 , يلة قر)

 المناي  قرية

 اللرقية ابا  السبق قرية

 قرية المحسمة الجديدة

 ةابو صوير المحط

 ال ربية ابا  السبق قرية

 2قرية الكيلو 

 مركز التل الكبير

 متوسط الجزيرة الخةراءقرية 

 مدينة التل الكبير

 منخ ض

 مدينة القناصيغ الجديدة

 القديمة المحسمة ةقرى

 عزام ام ةقرى

 القديمة القناصيغ ةقرى

 الظاهرية ةقرى

 مركز القنطرة

 بمدينة القنطرة ير

 البيا,ية ةقرى متوسط

 البناهوة ةقرى

 الرياخ قرية

 منخ ض

  لي ة ابو قرية

 الننر قرية

 اال ا سة قرية

 ال ردان قرية

 مركز فايد

 متوسط مدينة فايد

 ابو سلطان

 سرابيوم منخ ض

 قرية فنا ة
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 ( 2032 و 2002)  األسماعيلية بمحافظة والريفية الحضرية بالمناطق للسكان سطةالمتو  التصرفات تقديرات (6) جدول

 المناطق السكنية
 6002المتوسطة لتصرفات ا

 /اليوم(0)م

المتوسطة  التصرفات

 (/اليوم0)م 6002

المدن )المناطق 

 الحضرية(

 135,759 55,953 مدينة االسماعيلية

 15,954 5,414 مدينة ابو صوير البلد

 14,313 5,299 نة التل الكبيرمدي

 5,254 3,159 مدينة القناصيغ الجديدة

 15,792 4,229 مدينة االقنطرة يرب

 12,344 4,255 مدينة فايد

 12,735 4,225 مدينة القنطرة شرق

 6609602 0659092 /اليوم(0المتوسطة بالمدن )م التصرفاتإجمالى 

القرى )المناطق 

 الريفية(

 شرقمركز القنطرة 

 1,229 412 قرية جلبا,ة

 5,534 3,451 قرية االبطال

 1,229 525 قرية التقدم

 مركز القنطرة يرب

 5,232 1,935 قر) البيا,ية

 5,259 1,995 قر) البناهوة

 9,995 3,341 قرية الرياخ

 14,475 4,475 قرية ابو  لي ة

 425 255 قرية الننر

 2,221 1,559 قرية اال ا سة

 792 394 قرية ال ردان

 فايد

 13,227 4,757 قر) سرابيوم

 5,719 5,292 قر) ابو سلطان

 9,719 2,945 قرية ال نا ة

 مركز االسماعيلية

 4,949 3,591 قرية  عيغ ينيغ 

 2,342 2,555 قرية الةبنية 

 34,923 15,259 قر) , يلة

 5,495 2,492 قرية المناي 

 5,297 2,579 السبق ابا  اللرقيةقرية 

 7,244 2,359 قرية السبق ابا  ال ربية

 5,299 2,435 قرية المحسمة الجديدة

 12,573 5,749 ابو صوير المحطة

 5,231 2,172 2الكيلو 

 مركز التل الكبير

 7,539 2,327 قر) المحسمة القديمة

 19,242 4,457 قر) ام عزام

 4,327 2,995 القديمة قر) القناصيغ

 2,391 2,491 قرية الجزيرة الخةراء

 3,157 1,733 قر) الظاهرية

 6009000 0069426 /اليوم(0المتوسطة بالقرى )م تصرفاتإجمالى ال

 4069602 6629550 /اليوم(0السكنى بالمحافظة )م التصرفاتإجمالى 
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   األسماعيلية بمحافظة ناعيةبالمناطق الص المتوسطة التصرفات تقديرات (2) جدول

 (2032 و 2002)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 التصرفات

المنماه  اتلمساحل

(اليوم/0م)6002  

 للمساحات لتصرفاتا

 6002الكلية 

(اليوم/0م)  

المناطق 

 الصناعية

( بمركز 1 المنطقة النناعية 

 القنطرة شرق
38352 38352 

( قرية االمل 2 المنطقة النناعية 

 مركز القنطرة يرب
 378231 ـــــــــــ

مركز ب (3 المنطقة النناعية

 االسماعيلية  واد) التكنولوجيا(
 458299 ــــــــــــ

 002.005 0.094 مساحات الصناعى تصرفات إجمالى

المناطق 

 1599 1599 القر) السياحية ب ايد السياحية

 0.920 0.920 السياحى مساحات تصرفات إجمالى
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 لصرف الصحىان لنظام الوضع الراه (5)

 حيدث, 7كدم49 حدوالى تبلد  مسداحة الصدحى الصدرف لخددمات الراهن الوضع يغطى -

 مسددداحة ويبلددد 7كدددم الصدددحى الصدددرف خددددمات مدددن المحرومدددة المنددداطق مسددداحة يبلددد 

 7 كم خدمتها الجارى المناطق

 الصدددرف ميددداه ومعالجدددة تجميدددع نظدددام بدددإدارة األسدددماعيلية بمحافظدددة المحليدددات تقدددوم -

 عددن المسددئولة هددى الوقددت نفددس وفددى ،  المحافظددة إجمددالى عددن يقددرب فيمددا الصددحى

 القدددددوات وتشدددددغلر تمتلكدددددر صدددددغير جدددددزء هنددددداك أن إال ، والصددددديانة التشدددددغيل عمليدددددات

 .خاصة مصانع أو االخرى الحكومية الهيئات وبعا المسلحة

 األسماعيلية مركز – األسماعيلية مدينة) مراكزها  بخدمة األسماعيلية محافظة تتميز -

 بشدبكات (شدرق القنطدرة قسدم -غدرب القنطرة مركز -الكبير التل مركز – دمركزفاي –

 قريدددة علدددى الصدددحى الصدددرف مدددن المحرومدددة المنددداطق وأقتصدددرت الصدددحى الصدددرف

 األسماعيلية مركز (أبار السبع -المحسمة– المنايف) وقرى فايد مركز الفنارة

 شددبكات اطددوال مجمددوع يبلدد  بمحافظددة الصددحى الصددرف ميدداه تجميددع نظددام يشددمل . -

 مددن الشددبكات اقطددار ويتددراو  كددم 110 مددن اكثددر الددى الصددحى الصددرف تجميددع نظددام

 محطدددات بدددين مدددا رفدددع محطدددة( 00) عددددد إلدددى باألضدددافة مدددم  7100إلدددى مدددم 710

 معالجدة محطدت 1 عدد إلى التصرفات بنقل رفع محطة 6 تقوم حيث ورئيسية فرعية

(.1( , )9( , )0, )( 4( , )1( , )7(, )7كمدددددا موضددددد  باالشدددددكال رقدددددم ) مدددددوزعين
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 سماعيليةإلى محطة معالجة االالفرعية  ( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع1شكل )

 

 

 محطة المطافى

 يوم/,م 013,01

محطة مصطفى كامل        

 يوم/,م003011

 محطة التمساح

 يوم/,م 043151

 محطة رفع بورسعيد

 يوم/,م 503,01

 محطة المستقبل

 يوم/,م 003511

 محطة فيروز

 يوم/,م 013051

 (0محطة نفيشة )

 يوم/,م 013,01

 (0محطة نفيشة )

 يوم/,م 013,01

 (,محطة نفيشة )

 يوم/,م 03011

 محطة الجمرك

 يوم/,م 1,,43

 محطة عبدون

 يوم/,م1728

 محطة البهتيمى

 يوم/,م 3501,

 محطة رفع أبو رخم

 يوم/,م 03011,

 محطة رفع العشرين

 يوم/,م 003051

 محطة المجمع األسالمى

 يوم/,م 10,368

 محطة رفع األرشاد

 ومي/,م 03501

 محطة األشغال

 يوم/,م 03501

 رقع الشيخ زايدمحطة 

 يوم/,م 043401

 محطة أبو عطوة

 يوم/,م152,620

 محطة معالجة األسماعيلية

 يوم/,م 180,000
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 فايدإلى محطة معالجة  رعية( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الف2شكل )

 

 

 

 

 التل الكبيرإلى محطة معالجة  ( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 القصاصينإلى محطة معالجة  ( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية4شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 أبو خليفةإلى محطة معالجة  م بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية( رس5شكل )

 

 (1محطة رفع فايد )

يوم\3م 242222   

 

  

معالجة فايد  محطة

يوم\3م 122222   

 

 (1)محطة رفع التل الكبير

  يوم\3م 132,22

 

  

( 2رفع التل الكبير) محطة

  يوم\3م 212,22

 

( 3بير)رفع التل الكمحطة 

  يوم\3م 2522,2

 

  

معالجة التل الكبير محطة 

  يوم\3م 122222

 

  

 (1) محطة رفع القصاصين الجديدة

 تحت األنشاء

 

  

 (2) محطة رفع القصاصين الجديدة

 تحت األنشاء

 

  

معالجة القصاصين محطة 

يوم\3م 222222   

 

  

    (2) محطة رفع أبو خليفة

 يوم\3م 727,2

 

  

(       4محطة رفع أبو خليفة )

 يوم\3م 42322

 

  

 (1)ليفة الرئيسية رفع أبو خمحطة 

  يوم\3م 132,22

 

  

        (3) محطة رفع أبو خليفة

 يوم\3م 2922,

 

  

معالجة أبو خليفة محطة 

يوم\3م 122222   
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 القنطرة شرقإلى محطة معالجة  ( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية,شكل )

 

  

 

 

 القنطرة غربإلى محطة معالجة  عية( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفر7شكل )

 

 لنظدام الدراهن الوضدع إعدداد أثنداء مختلفة مصادر من الشبكات بيانات تجميع تم وقد -

 التشددددغيل وقطاعددددات المحافظددددة مددددن البيانددددات تجميددددع تددددم حيددددث ، الصددددحى الصددددرف

 المكاتدب وبعدا الصدحى والصدرف الشدرب لميداه العامدة والهيئدة بالمحافظة والصيانة

 المنداطق فدى الالزمدة البياندات ورفدع لتجميدع ميدانيدة زيدارات عمل تم كما, اإلستشارية

 .تنفيذه تم لما مطابقة"  لوحات أو تصميمات أو خرائط بها يتوفر لم التى

,  موقددع المحطددةمددن حيددث  لبيانددات محطددات الرفددع( ملخدد  1كمددا موضدد  بجدددول ) -

أطدددوال شدددبكات  المسددداحات المخدومدددة , أعدددداد السدددكان المخددددومين , باإلضدددافة إلدددى

.بونقطدة المصد,الناقلدة فاإلنحدار بداخل زمام محطات الرفع وبيانات خطوط الطرد 

محطة رفع القنطرة شرق الجديدة الرئيسية 

 يوم\3م 2,42,

 

 

محطة رفع المنطقة الصناعية         

 يوم\3م 42322

 

 

  

معالجة القنطرة شرق محطة 

يوم\3م 72722   

 

  

محطة رفع القنطرة شرق الجديدة الفرعية 

 يوم\3م 2242,

 

 

  

رفع القنطرة غرب  محطة

يوم\3م 252922   

 

  

معالجة القنطرة غرب  محطة

يوم\3م 122222   
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 بيانات محطات الرفع بمحافظة االسماعليةملخص ( 8جدول رقم )

 موقع المحطة أسم المحطة المركز
المساحة 
 المخدومة
 )فدان(

عدد السكان 
 المخدومين
 )نسمة(

 )م( أطوال الشبكات
 

 لداخلقطر المجمع ا
 )مم(
 

 نقطة المصب /يوم3تصرف المحطة م طول خط الطرد )م( قطر خط الطرد )مم(

 مركز االسماعلية

حى الشيخ  الشيخ زايد
 زايد

 مم محطة أبو رخم11,مجمع قطر  04.401 04,.0 11, 04, 514 00.500 00.01,

 ( مم محطة أبوعطوة0,41مجمع قطر ) 0.011, 0.010 011 11,.0141.511 00.001 054.,0 0045.54 حى التمساح أبورخم

 ( مم محطة أبوعطوة0,41مجمع قطر ) 50,01 0.451 011 0011 05.400 000.540 ,,.04,0 حى التمساح بورسعيد

 مم محطة بورسعيد 411مجمع قطر  00.051 011 11, 11, 04, 5.501 5.00, حى الحكر العشرين

 ( مم محطة أبوعطوة0,41مجمع قطر ) 01,.01 0.0,4 41, 11, 011 00.054 5,.54 حى التمساح المطافى

 محطة األشغال 004مجمع قطر  0.501 44, 041 004 451 منطقة حكومية 04.51 حى البهتينى األرشاد

 محطة الجمرك 004مجمع قطر  0.501 11, 041 004 411 منطقة حكومية 00.04 حى البهتينى األشغال

 041 4,,.0 قة حكوميةمنط ,01.0 حى البهتينى الجمرك
 

 ( مم محطة أبوعطوة0,41مجمع قطر ) 1,,.4 511 011

 ( مم محطة أبوعطوة0,41مجمع قطر ) 00.011 04,.0 41, 041 11,.0 5.100 05.,05 حى نفيشة مصطفى كامل

 ( مم محطة أبوعطوة0,41مجمع قطر ) 501., 401 011 11, 0.011 0.501 00.40 حى نفيشة البهتيمى

 ( مم محطة أبوعطوة0011مجمع قطر ) 01,.01 501 11, 011 4.001 0.004 50.05 حى نفيشة 1 نفيشة

حى السبع  2نفيشة 
 أبار الشرقية

 ( مم محطة أبوعطوة0011مجمع قطر ) 01,.01 0.511 511 011 0.001 ,50 0,0.10

 طة أبوعطوة( مم مح0011مجمع قطر ) 0.011 5,4 041 411 51, 4.050 0.00 حى نفيشة 3نفيشة 

 ( مم محطة أبوعطوة511مجمع قطر ) 04151 011., 411 011 041 4.0,0 0403,5 حى نفيشة بحيرة التمساح

 411 411 0.101 511سكان أقل من  ,005.5 حى نفيشة الفيروز
 

 محطة بورسعيد 01.051 0.001

بمدينة  المستقبل
 المستقبال

 ( مم محطة أبوعطوة0,41طر )مجمع ق 00.511 0.511 011 041 0.004 411 0,1

قرية  أبوعطوة
 أبوعطوة

 محطة معالجة األسماعيلية 040.001 00.0,4 0011 0,41 11,.04 05.100 ,0,5.0

 محطة معالجة السبع أبار. تحت األنشاء 0.041 011 0111 5.0,4 ,5.41 0,.,05 حى المنايف 1السبع أبار الرئيسية 

 ( مم محطة السبع أبار الرئيسية0111مجمع قطر ) تحت األنشاء 0.451 041 11, 0.0,4 0.000 ,,.,00 فحى المناي 1السبع أبار الفرعية 

 ( محطة السبع أبار الرئيسية004مجمع قطر ) تحت األنشاء 0.051 041 004 0,, 0,, 5., حى المنايف 2السبع أبار الفرعية 

 مركز فايد
 فايد معالجة محطة 05.011 5.4,1 011 11, 04.1,4 00.500 05.,0, مدينة فايد 1فايد 

 فايد معالجة محطة 00.051 01.100 41, 0111 00.111 5.400 45.00, حى فايد 2فايد 
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 موقع المحطة أسم المحطة المركز
المساحة 
 المخدومة
 )فدان(

عدد السكان 
 المخدومين
 )نسمة(

 )م( أطوال الشبكات
 

 لداخلقطر المجمع ا
 )مم(
 

 نقطة المصب /يوم3تصرف المحطة م طول خط الطرد )م( قطر خط الطرد )مم(

 0مم محطة فايد  04,مجمع قطر  0.001 540 011 11, 5.001 0.404 54.05 حى فايد 3فايد 

 0مم محطة فايد  411مجمع قطر  04.401 0,1 511 411 4,,.0 نسمة511أقل من  ,00.1 حى فايد 4فايد 

حى  5فايد 
 أبوسلطان

 0مم محطة فايد  11,مجمع قطر  051.,0 0.401 511 011 5.051 501 5003,5

حى  ,فايد 
 أبوسلطان

 4مم محطة فايد  541مجمع قطر  01,.5 4,, 041 541 0.004 نسمة 511أقل من  051.05

 محطة معالجة فايد 00.0,1 554., 411 011 4.041 05,.0 4,.005 حى فنارة 7فايد 

 0مم محطة فايد  011مجمع قطر  05.401 041., 511 011 51,.5 نسمة  511أقل من  040.4 حى فنارة ,فايد 

 ,مم محطة فايد  411مجمع قطر  51,.5 0.101 041 411 5.0,1 نسمة  511أقل من  01.,,0 حى فنارة 9فايد 

 أبو سلطان

 )تحت االنشاء(

حى أبو 
 لطانس

 محطة معالجة األسماعيلية )تحت االنشاء( 04.111 511 411 04,.04 45,.5 ,050.5

)تحت 1سرابيوم الرئيسية 

 االنشاء(

حى أبو 
 سلطان

 محطة معالجة األسماعيلية )تحت االنشاء( ,5.01 0111 0011 11,.0 00.515 005.00

 سرابيوم

 )تحت االنشاء(2

حى أبو 
 سلطان

 محطة معالجة األسماعيلية )تحت االنشاء( 5.441 511 0111 0.401 4.105 004.50

عزبة أبو  )تحت االنشاء(3سرابيوم 
 صيام

 0مم محطة سرابيوم  04,مجمع قطر  )تحت االنشاء( 0.001 041 11, 411 نسمة  511أقل من  00.40

 مركز التل الكبير

1التل الكبير  حى  
 الضاهرية

 0محطة التل الكبير  ( مم411مجمع قطر) 01,.,0 450 511 411 40,0 ,,5 0.05,

2التل الكبير حى  
 الضاهرية

 ,محطة التل الكبير  ( مم011مجمع قطر) 00.011 ,0, 411 011 0051 0050 50.,04

3التل الكبير  حى التل  
 الكبير

 محطة معالجة التل الكبير 04.101 0101 011 11, 04,,0 0050 001.50

القصاصين الجديدة 

نشاء()تحت اال1  

حى 
القصاصين 

 الجديدة

 محطة معالجة القصاصين تحت األنشاء  0051 411 011 0,004 0,,4 010.50

القصاصين الجديدة 

)تحت االنشاء(2  

حى 
القصاصين 

 الجديدة
 محطة معالجة القصاصين تحت األنشاء 0,00 541 411 04054 5015 55.,,0

 مركز القنطرة

 محطة معالجة القنطرة غرب 04.501 44,1 011 0111 0,11, 00005 0,, حى البناهوة غرب القنطرة

 محطة معالجة أبو خليفة 01,.,0 411, 411 11, 5,41 5,1, 5.,5 حى الرياح 1أبوخليفة الرئيسية 

 ,مم محطة أبوخليفة 011مجمع قطر  0.0,1 4,1 11, 411 ,0,0 0010 54.00 حى الرياح 2أبوخليفة  

 0مم محطة أبو خليفة الرئيسية 011مجمع قطر  0.501 504 11, 011 054, 410 0,.05 حى الرياح 3أبوخليفة 
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 موقع المحطة أسم المحطة المركز
المساحة 
 المخدومة
 )فدان(

عدد السكان 
 المخدومين
 )نسمة(

 )م( أطوال الشبكات
 

 لداخلقطر المجمع ا
 )مم(
 

 نقطة المصب /يوم3تصرف المحطة م طول خط الطرد )م( قطر خط الطرد )مم(

 0مم محطة أبو خليفة  الرئيسية 541مجمع قطر  01,.5 054 011 411 0504 01, 50.,, حى الرياح 4أبوخليفة 

حى القنطرة  المنطقة الصناعية
 الشرق
 
 شرق

 طة معالجة القنطرة شرقمح 01,.5 151, 041 11, 0051 منطقة صناعية 0,0.40

القنطرة شرق الجديدة 

 الرئيسية
حى القنطرة 

 الشرق
 محطة معالجة القنطرة شرق 051., 5045 41, 511 م0004 منطقة حكومية 55300

القنطرة شرق الجديدة 

 الفرعية
حى القنطرة 

 الشرق
04,.1, 40, 

05105 
 

 مم 541مجمع قطر  0.151 0014 11, 541

يمة القنطرة شرق القد

 1الرئيسية 

 )تحت األنشاء(

حى القنطرة 
 شرق

 محطة معالجة القنطرة شرق 01,.,0 0001 411 511 050,4 ,000 ,0,55.5

القنطرة شرق القديمة 

 )تحت االنشاء(2الفرعية 
حى القنطرة 

 شرق
504.0, 5,50 

04,,1 
 

 0محطة رفع القنطرة شرق القديمة  0151 011, 041 411

 القنطرة شرق القديمة

 )تحت االنشاء(3الفرعية 
حى القنطرة 

 شرق
 0محطة رفع القنطرة شرق القديمة  101, 0551 511 411 00444 00,55 510.50
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 الوضع الراهن لنظام معالجة الصرف الصحى (6)

( محطدددات معالجدددة قائمدددة هدددى )معالجدددة 9تعتمدددد محافظدددة األسدددماعيلية علدددى )

 -معالجددة القنطددرة غددرب-يفددةمعالجددة أبوخل -معالجددة التددل الكبيددر –األسددماعيلية 

( محطدات معالجددة جدارى أنشداؤهم لخدمدة كدل مددن 0معالجدة القنطدرة شدرق ( و )

 –مركددز القنطددرة غددرب  -مركددز التددل الكبيددر -مركددز فايددد –)مدينددة األسددماعيلية 

 قسم القنطرة شرق(

ينقسدددم نظدددام معالجدددة الصدددرف الصدددحى لمحافظدددة اإلسدددماعيلية إلدددى سدددتة أجددددزاء 

 م محطات المعالجة بلوحة المخطط العام للصرف الصحى منفصلة وموض  زما

"مدينددددة اإلسددددماعيلية وقريددددة أبوعطددددوة وقريددددة نفيشددددة " والتددددى يددددتم  الجزززززو األول 

خدددددمتها عددددن طريددددق محطددددة معالجددددة األسددددماعيلية بطاقددددة تصددددميمية متوسددددطة   

 /يوم 1م60،000

خدددمتها عددن  قريددة السددبع أبددار التابعددة لمركددز األسددماعيلية ويددتم   الجزززو الثززانى

 /يوم1م77،000 بار بطاقة تصميمية متوسطة محطة معالجة السبع أ طريق 

: "مركددز التددددل الكبيددددر" و يضددم  مدينددة التددل الكبيددر والقصاصددين الجزززو الثززززال 

الجديدة وعديد من القرى " القصاصدين القديمدة , المحسدمة القديمدة , الظاهريدة , 

ألخضدر" ويدتم خددمتهم عدن طريدق محطتدين أم عزام , الجزيرة الخضدراء,الوادى ا

 معالجة :

 /يوم1م 70،000محطة معالجة التل الكبير بطاقة تصميمية متوسطة  -
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 70،000محطة معالجة القصاصين الجديدة )الجارى أنشاؤها(بطاقة تصميمية  -

 /يوم1م

"مركدز فايدددد " ويضدم مديندة فايدد السداحلية  والتدى يدتم خددمتها عدن  الجزو الرابع 

 طريق:

 /يوم 1م 70،000محطة معالجة فايد بطاقة تصميمية متوسطة   -

"مركدز القنطدرة غدرب "و يضدم مديندة القنطدرة غدرب والعديدد مدن  الجزو الخامس 

القددددرى" االخارسددددة، البندددداهوة، البياضددددية ، الريددددا  ،أبددددو خليفددددة ، النصددددر" ويددددتم 

 خدمتهم عن طريق :

 /يوم 1م 70،000محطة معالجة القنطرة غرب بطاقة تصميمية متوسطة  -

 /يوم 1م 70،000معالجة أبو خليفة بطاقة تصميمية متوسطة  محطة -

 : " قسددم القنطددرة شددرق" و يضددم مدينددة القنطددرة شددرق الجديدددةالجزززو السززادس

والمنطقددة الصددناعية والعديددد مددن القددرى" التقدددم ، األبطددال، جلبانددة" ويددتم خدددمتهم 

 عن طريق :

 /يوم1م 1100ة متوسطة محطة معالجة القنطرة شرق بطاقة تصميمي -

 /يوم1م 7000محطة معالجة التقدم )الجارى أنشاؤها ( بطاقة تصميمية  -

 /يوم1م 7000محطة معالجة األبطال)الجارى انشاؤها ( بطاقة تصميمية  -

 /يوم1م 7000محطة معالجة جلبانة )الجارى أنشاؤها ( بطاقة تصميمية  -

( محطدددات عاملدددة 9ية )تدددم عمدددل تقيددديم للمحطدددات العاملدددة بمحافظدددة األسدددماعيل

التددددل  -القنطددددرة غددددرب -فايددددد –لمعالجدددة ميدددداه الصددددرف الصددددحى )األسدددماعيلية 
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" محطددة لمعالجددة الصددرف 77القنطددرة شددرق( مددن إجمددالى " –أبوخليفددة  -الكبيددر

 مجدال فدى المسدتخدمة التكنولوجيدا مراجعدة ومدن خدالل الصدحى بالمحافظدة

بجددول  موضد  هدو مدابمحافظدة األسدماعيلية ك الصدحى الصدرف ميداه معالجدة

معظدم  اعتمددت التكنولوجيدات حيدث لهدذه كبيدر تندوع يوجدد ال أندر ( يتبدين70)

األكسددة ومحطدة معالجدة السدبع  هدو نظدام بدرك نظدام للمعالجدة المحطدات علدى

ومحطدددة معالجدددة   SBRتعتمدددد علدددى نظدددام معالجدددة أبدددار )تحدددت األنشددداء(

ولدددم  MBBRلجدددة القصاصدددين الجديددددة )تحدددت األنشددداء( تعتمدددد علدددى نظدددام معا

األبطال(  –جلبانة  –يحدد بعد التكنولوجيا المستخدمة لمحطات معالجة )التقدم 

بجوار المحطة  Bioworks، وتوسعات محطة معالجة فايد بعمل محطة بنظام 

 مدن يتبعدر لمدا بالمحافظدة المعالجدة لمنظومدة ميدزة نسدبية األخرى واألمر يشدكل

 الكهروميكانيكيدة مدن المهمدات ثدلمتما لعددد والصديانة التشدغيل فدى سدهولة

 المحطات بين الخبرات وتبادل نقل سهولة إلى باإلضافة
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 بمحافظة االسماعلية مياه الصرف الصحى معالجةبيانات محطات  ملخص( 9جدول رقم )

 أسم المحطة م
التكنولوجيا 
 المستخدمة

 السعة
 التصميمية

 يوم(/3)م

سنة 
 التشغيل

المساحة 
 "فدان"

 ائىالمصرف النه

 األسماعيلية 0
نظام قنوات 

 االكسدة
 مصرف المحسمة 01, 0550 513111

 فايد 0
نظام قنوات 

 االكسدة
 الغابات الشجرية 40, 0110 013111

 التل الكبير ,
نظام قنوات 

 االكسدة
 مصرف الوادى 550 0115 013111

 القنطرة غرب 5
نظام قنوات 

 االكسدة
 مصرف البناهوة 405 0115 013111

 بوخليفةأ 4
نظام قنوات 

 االكسدة
 الصحراء 005 0110 013111

0 
 القنطرة شرق

 
نظام قنوات 

 االكسدة
 الصحراء ,51 0111 0011

 السبع أبار 0
SBR 

)معالجة 
 بيولوجية (

 مصرف المحسمة لم تحدد بعد لم تعمل بعد 003111

  مصرف الوادى لم تحدد بعد لم تعمل بعد MBBR 013111 القصاصين الجديدة ,

 لم تحدد بعد لم تحدد بعد لم تعمل بعد 0111 لم تحدد بعد التقدم 5

01 
 

 األبطال
 

 لم تحدد بعد لم تحدد بعد لم تعمل بعد 0111 لم تحدد بعد

 0111 لم تحدد بعد جلبانة 00
 لم تعمل بعد

 
 لم تحدد بعد لم تحدد بعد
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 قبلىتصرفات الصرف الصحى المتوقعة فى الوضع الراهن والوضع المست (7)

مددددن خددددالل سددددكان محافظددددة  فددددى الوضددددع الددددراهنيبلدددد  اجمددددالى التصددددرفات القصددددوى  -

إجمدددالى الطاقدددات الحاليدددة لمحطدددات ويبلددد  /اليوم،1م 707،000األسدددماعيلية حدددوالى 

، وقدد يبددو فدى بدايدة /اليدوم1م 179،100حدوالى  فدى الوضدع الدراهنالمعالجة القائمدة 

دراسددة تصددرفات  لحاليددة ولكددن عنددداتفددى لخدمددة التصددرفات االمددر ان هددذه المحطددات 

الصدددرف الصددددحى علددددى مسددددتوى القددددرى ولددديس علددددى مسددددتوى المحافظددددة يتبددددين وجددددود 

وذلك بعد دراسة زمام كدل محطدة معالجدة  /اليوم1م 170،000 اجمالى عجز بمقدار 

 على حدة.

ويبل  اجمالى التصرفات القصوى المتوقعة عند سنة الهدف من خدالل سدكان محافظدة  -

/اليدددوم ، كمدددا يقددددر كميدددات الصدددرف القصدددوى 1م645,000 حدددوالى األسدددماعيلية 

/اليدوم ، وبالتدالى يصدب  اجمدالى 1م   13,411المتوقعة من القدرى المحرومدة حدوالى 

التصدددرفات القصدددوى المتوقعدددة عندددد سدددنة الهددددف مدددن خدددالل اجمدددالى سدددكان محافظدددة 

اليددددددة إجمددددددالى الطاقددددددات الح/اليددددددوم ، ورغددددددم أن 1م 404،000االسددددددماعيلية حددددددوالى 

ولكدددن عندددد  /يدددوم1الدددف م 790 تبلددد   فدددى الوضدددع الدددراهنلمحطدددات المعالجدددة القائمدددة 

دراسدددة تصدددرفات الصدددرف الصدددحى علدددى مسدددتوى القدددرى يتبدددين وجدددود اجمدددالى عجدددز 

التطددددوير المطلددددوب  المخطددددط العددددامتناول يسددددعليددددر و ،  /اليددددوم1م 170،000 بمقدددددار 

لبددددات الحددددالى والمسددددتقبلى بنظددددام معالجددددة الصددددرف الصددددحى القددددائم للموازنددددة بددددين متط

 الصرف الصحى لمعالجة مياه
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فدددى الوضدددع بلددد  التصدددرفات القصدددوى بوجدددر خدددا  فتاألسدددماعيلية  مدددا بالنسدددبة لمديندددة -

 ةطاقدد، وحيدث أن ال/اليددوم1م 400،000سدكان المخدددومين حدوالى المدن خددالل  الدراهن

 170،000حدددوالى  تبلددد   فدددى الوضدددع الدددراهنمعالجدددة األسدددماعيلية  ةمحطدددالقصدددوى ل

 الحالية.المعالجة القائمة تفى لخدمة التصرفات  ةالحالية لمحط ةطاقالن فإ/اليوم ، 1م

الدددى محطدددة معالجدددة التصدددرفات القصدددوى المتوقعدددة عندددد سدددنة الهددددف اجمدددالى  وتقددددر -

والتصدددرف ,،/اليدددوم1م 208,000سدددكان المخددددومين حدددوالىالمدددن خدددالل  االسدددماعيلية

معالجدة  ةمحطدالقصدوى ل ةطاقدث أن ال/يوم  وحيد1م770،000الكلى الحالى للمحطة 

 ةطاقددددالن فددددإ/اليددددوم ، 1م 180,000حددددوالى  تبلدددد   فددددى الوضددددع الددددراهناألسددددماعيلية 

 .   الحاليةالمعالجة القائمة تفى لخدمة التصرفات  ةالحالية لمحط

 ةمحطدددالقصدددوى ل ةطاقددديزيدددد عدددن ال 7011فدددان إجمدددالى ميددداه الصدددرف المتوقعدددة لعدددام  -

 المخطدددط العدددامتناول يسدددعليدددر و ، /اليدددوم 1م 744،000لى حدددوااالسدددماعيلية بمعالجدددة 

التطوير المطلوب بنظام معالجة الصرف الصحى القائم للموازنة بين متطلبات الحالى 

 الصرف الصحى والمستقبلى لمعالجة مياه

اما بالنسبة لمناطق التنمية الصناعية الجديدة بوادى التكنولوجيا وقرية األمل بأبوخليفة   -

/يدددددوم , تصدددددرف 1م10،000المنطقدددددة الصدددددناعية بدددددوادى التكنولوجيدددددا  فيبلددددد  تصدددددرف

 /يوم1م11،000المنطقة الصناعية بأبوخليفة    

وقددددد تددددم اعددددداد المخطددددط العددددام علددددى اسدددداس امددددداد كددددل المندددداطق السددددكنية المحرومددددة  -

ومعالجدة هدذه التصدرفات باالضدافة الدى  7070بشبكات الصرف الصحى بحلول عدام 

توقعدددة والزيدددادة فدددى معددددالت االسدددتهالك والتدددى تسدددبب زيدددادة فدددى الزيدددادة السدددكانية الم
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التصددرفات ، كمددا تددم اعددداد المخطددط السددتيعاب تصددرفات الصددرف الصددناعى بمندداطق 

التنمية الصناعية الجديددة ، وتصدميم نظدام لمعالجدة هدذه التصدرفات حتدى سدنة الهددف 

7011. 
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االحتياجات المستقبلية  نتائج التحليل الهيدروليكى لنظم تجميع الصرف الصحى و  (,)
 االسماعليةللمناطق المختلفة  بمحافظة 

 نتائج التحليل الهيدروليكى لشبكات االنحدار  ,/1

مم لكافة عناصر الشبكة 710تم اجراء التحليل الهيدروليكي للشبكات بداية من قطر

وقد اعتمد التحليل على اعتبار ان كافة المواسير لها  SewerCadباستخدام برنامج 

لقدم الشبكات و لالسلوب المتبع في تشغيل  نظرا 0،070معامل ماننج تساوي قيمتر 

المحطات حيث يتم تشغيل الطلمبات بمحطات الرفع بشكل يدوي مما يؤدي الى 

التخزين بالشبكات و الذي يتسبب في حدوث ترسيبات بالشبكات و التي قد يكون من 

ير اعلى من السرعة المنظفة الصعوبة ان تنظف حتى لو كانت السرعة بالمواس

 الذاتية نظرا السلوب التشغيل المشار الير.

 وقد تم تقسيم التحليل الهيدروليكى إلى قسمين 

( وكذلك 7001وهو عبارة عن التحليل الهيدروليكى للوضع الراهن سنة ) القسم االول

 ( في حالة استمرار الوضع على ما هو علير االن عند سنة الهدف.7011لسنة )

وهو عبارة عن التحليل الهيدروليكى لشبكات االنحدار كل خمسة سنوات  لقسم الثانىا

خطط خمسية وذلك بعد  9مقسمة على  7011وحتى سنة  7077بداية من سنة 

ايجاد حلول للشبكات عن طريق اقترا  مشاريع مستقبلية لتخفيف االحمال عن 

 %(.10 – 00تصميمية )الشبكات القائمة والمحملة بتصرفات تزيد عن طاقتها ال
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

( تقييم خطوط االنحدار من حيث استيعابها للتصرفات 70يوض  الجدول رقم )

%( لتحديد مستوى  700نسبة الى طاقتها القصوى ) 7011و  7001المتوقعة عام 

الخدمة ونسبة اطوال الخطوط التى تحتاج الى مشروعات عاجلة الى اجمالى طول 

 ات الرفع.الشبكات مقسمة تبعا لزمامات محط
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

و  2002( تقييم خطوط االنحدار من حي  استيعابها للتصرفات المتوقعة عام 10جدول رقم )
2032 

 زمام المحطة
اجمالى 
طول 
 الشبكة

2227 2237 

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة 
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة اطوال 
زاء االج

 الممتلئة

مركز 
 االسماعلية

محطة رفع الشيخ 
 زايد

514 

011-004 %  51, 54 %  011-004 %  44 0.1, %  

004 -041%  040 00 %  004 -041%  005.4 0,.01 %  

>041 %  40 0 %  >041 %  0,4.4 01.00 %  

 00.001 محطة رفع ابو رخم

011-004 %  51, 54 %  
41 -04 %  0.,50 0, %  

04 – 011 %  0.,05 04 %  

004 -041%  040 00 %  011-004 %  0,, 4 %  

>041 %  40 0 %  
004 -041%  504 , %  

>041 %  501 0 %  

 05.400 محطة رفع بورسعيد

011-004 %  0.050 00 %  

41 -04 %  ,.054 00.,5 %  

04 – 011 %  0.550 01.,, %  

011-004 %  0.540 01.01 %  

004 -041%  51 0 %  
004 -041%  0.550 01.,, %  

>041 %  0.,00 00.50 %  

% 04نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  04, محطة رفع العشرين  

41 -04 %  000 ,5 %  

04 – 011 %  51 05 %  

011-004 %  ,0 01 %  

 011 محطة رفع المطافى

011-004 %  40 01 %  
41 - 04 %  041 00 %  

04 – 011 %  0, 4 %  

004 -041%  00 00 %  011-004 %  0, 4 %  

>041 %  00 5 %  004 -041%  054 04 %  
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 زمام المحطة
اجمالى 
طول 
 الشبكة

2227 2237 

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة 
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة اطوال 
زاء االج

 الممتلئة

محطة رفع مصطفى 
 كامل

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  11,.0  41 – 04 %  ,,.4 ,.10 %  

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.011 محطة رفع البهتيمى  

0رفع نفيشة محطة  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  4.001   

0محطة رفع نفيشة  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.001   

,محطة رفع نفيشة  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  51,   

محطة رفع ابو 
 عطوة

04.,11 011-004 %  5,5 5 %  

41 -04 %  ,15 0.,, %  

04 – 011 %  ,0 1.,,%  

011-004 %  5,0 ,.01 %  

004 -041%  0.554 0,.55 %  

>041 %  ,4, 0.5, %  

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  041 محطة رفع التمساح  41 -04 %  40 0.55 %  

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.101 محطة رفع الفيروز  

سبع محطة رفع ال
 ابار

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.040  41 -04 %  ,5 5.00 %  

محطة رفع المجمع 
 االسالمى

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.451  41 -04 %  ,4 0.01 %  

 مركز فايد

0محطة رفع فايد  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  04.1,4   
41 -04 %  0.005 55.00 %  

04 – 011 %  00 1.55 %  

0محطة رفع فايد  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  00.111   41 -04 %  01 1.50 %  

,محطة رفع فايد  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  5.001   41 -04 %  5, 0,.00 %  

5محطة رفع فايد  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  4,,.0   

4حطة رفع فايد م % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  5.051   

0محطة رفع فايد  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.004   
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 زمام المحطة
اجمالى 
طول 
 الشبكة

2227 2237 

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة 
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة اطوال 
زاء االج

 الممتلئة

0محطة رفع فايد  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  4.041   

,محطة رفع فايد  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  51,.5   

5فايد محطة رفع  % 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  5.0,1   

محطة رفع ابو 
 سلطان

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  04,.04  

محطة رفع سرابيوم 
0 

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  11,.0  41 -04 %  500 0 %  

محطة رفع سرابيوم 
0 

% 41وز نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجا 0.401  

محطة رفع سرابيوم 
, 

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  411  

مركز التل 
 الكبير

محطة رفع التل 
0الكبير   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  4.0,0  

محطة رفع التل 
0الكبير   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.051  

محطة رفع التل 
,الكبير   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  04,.,0  

محطة رفع 
0القصاصين الجديدة  

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  004.,0  

محطة رفع 
القصاصين الجديدة 

0 
% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  04.054  

مركز 
 القنطرة

محطة رفع القنطرة 
 غرب

% 41تتجاوز نسبة االمتالء بالشبكات لم  11,.0,  41 -04 %  4, 0 %  

محطة رفع ابو 
0خليفة   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  41,.5  

محطة رفع ابو 
0خليفة   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  ,0,.0  
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 زمام المحطة
اجمالى 
طول 
 الشبكة

2227 2237 

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة 
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

 نسبة االمتالء
اطوال 
االجزاء 
 الممتلئة

نسبة اطوال 
زاء االج

 الممتلئة

محطة رفع ابو 
,خليفة   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  054.,  

محطة رفع ابو 
5خليفة   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.504  

محطة رفع المنطقة 
 الصناعية

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.051  

محطة رفع القنطرة 
شرق الجديدة 

 الرئيسية
% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  0.004  

محطة رفع القنطرة 
شرق الجديدة 

 الفرعية
% 41بالشبكات لم تتجاوز نسبة االمتالء  05.105  

محطة رفع القنطرة 
0شرق القديمة   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  05.0,4  

محطة رفع القنطرة 
0شرق القديمة   

% 41نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  1,,.04  

41 -04 %  0.00, ,4 %  

04 – 011 %  050 00 %  

011-004 %  ,0 0 %  

004 -041%  005 , %  

>041 %  0, 0 %  

محطة رفع القنطرة 
,شرق القديمة   

00.444 011-004 %  00 0 %  

41 -04 %  0.01, ,5 %  

04 – 011 %  405 0, %  

011-004 %  455 05 %  

004 -041%  ,00 01 %  

>041 %  051 5 %  
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 وخطوط الطرد نتائج التحليل الهيدروليكى لمحطات الرفع ,/2

الدى  بناءا على نتائج التحليل الهيدروليكى للشبكات تم تقييم اداء محطدات الرفدع مدن حيدث الطاقدة االسدتيعابية وخدط الطدرد ومددى حاجدة كدال منهمدا

يديم ( ملخد  لتق77( ملخد  لتقيديم طلمبدات محطدات الرفدع حتدى سدنة الهددف وكمدا يوضد  الجددول رقدم )77اعمال تطوير ويوض  الجدول رقم )

 خطوط الطرد بكل محطة رفع حتى سنة الهدف 

 بمحافظة االسماعليةتقيم طلمبات محطات الرفع  (11) جدول

  
اسم 

 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

/يوم(3طاقة وحدات الرفع )م  عدد الطلمبات العاملة /يوم(3التصرف المتوقع )م   

 التعليق على الطلمبات
ألدنا

 ى
 2037 2022 2007 القصوى المتوسط األدنى األقصى التصميمى

مركز 
 االسماعلية

الشيخ 
 زايد

3 90 1 2 3 7,780 15,560 23,340 17,553 22,884 26,036 
-2017يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة )

2022) 

 80,438 72,014 56,732 62,200 31,100 15,550 4 2 1 180 4 أبورخم
-2212مل تدعيم للطلمبات خالل خطة )يقترح ع

2217)  

 122,367 105,759 79,079 83,640 41,820 20,910 4 2 1 242 4 بورسعيد
-2212يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة )

2217)  

 5,728 5,070 3,930 16,860 11,240 5,620 3 2 1 65 4 العشرين
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5بتين معا لمدة طلم
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل) 13,164 11,950 9,598 15,540 10,360 5,180 3 2 1 60 3 المطافى
دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
اسم 

 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

/يوم(3طاقة وحدات الرفع )م  عدد الطلمبات العاملة /يوم(3التصرف المتوقع )م   

 التعليق على الطلمبات
ألدنا

 ى
 2037 2022 2007 القصوى المتوسط األدنى األقصى التصميمى

حالة تشغيل طلمبة واحدةم/ث فى  ,22تقل عن  432 432 432 2,940 1,470 1,470 2 1 1 17 2 االرشاد  

 346 346 346 2,940 1,470 1,470 2 1 1 17 2 االشغال

 2,938 2,938 2,938 11,760 5,880 5,880 2 1 1 68 2 الجمرك

مصطفى 
 كامل

3 70 1 2 3 6,050 12,100 18,150 8,651 8,651 8,651 

مىالبهتي  4 20 1 2 3 1,730 3,460 5,190 1,652 2,474 3,060 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

نفيشة 
(1)  

3 60 1 2 3 5,180 10,360 15,540 1,959 3,071 3,891 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

نفيشة 
(2)  

3 60 1 2 3 5,180 10,360 15,540 3,035 4,129 4,829 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

تين ألن السرعة دقائق على وردي 5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

نفيشة 
(3)  

3 15 1 2 3 1,300 2,600 3,900 295 501 660 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة مستمرة 222,481 195,166 149,264 252,700 151,620 50,540 5 3 1 585 6 أبوعطوة
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
اسم 

 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

/يوم(3طاقة وحدات الرفع )م  عدد الطلمبات العاملة /يوم(3التصرف المتوقع )م   

 التعليق على الطلمبات
ألدنا

 ى
 2037 2022 2007 القصوى المتوسط األدنى األقصى التصميمى

بحيرة 
 التمساح

4 87 1 2 3 7,520 15,040 22,560 6,212 8,282 9,564 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل) 2,009 2,009 2,009 31,110 20,740 10,370 3 2 1 120 3 الفيروز
دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 

م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   5,093 4,907 4,254 101,100 67,400 33,700 3 2 1 390 4 المستقبل 

 مركز فايد

(1فايد )  3 140 1 2 3 12,100 24,200 36,300 10,487 14,933 17,956 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

(2فايد )  4 160 1 2 3 13,820 27,640 41,460 9,626 10,980 11,289 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

(3فايد )  3 16 1 2 3 1,380 2,760 4,140 2,175 3,210 3,940 
يل)يتم عمل غس Flushing يوميا عن طريق تشغيل )

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

(4فايد )  3 90 1 2 3 7,780 15,560 23,340 1,133 1,140 1,146 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

ديتين ألن السرعة دقائق على ور 5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

(5فايد )  3 105 1 2 3 9,070 18,140 27,210 3,995 3,995 3,995  

(,فايد ) ( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل) 1,466 1,466 1,466 6,480 4,320 2,160 3 2 1 25 3 
ن ألن السرعة دقائق على ورديتي 5طلمبتين معا لمدة 
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34 -م  
 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
اسم 

 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

/يوم(3طاقة وحدات الرفع )م  عدد الطلمبات العاملة /يوم(3التصرف المتوقع )م   

 التعليق على الطلمبات
ألدنا

 ى
 2037 2022 2007 القصوى المتوسط األدنى األقصى التصميمى

م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

(7) فايد  المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة مستمرة 8,967 8,806 8,645 25,920 17,280 8,640 3 2 1 100 3 

(,فايد )  3 113 1 2 3 9,760 19,520 29,280 5,164 5,209 5,253 
Flushingيتم عمل غسيل) يق تشغيل ( يوميا عن طر

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

(9فايد )  3 28 1 2 3 2,420 4,840 7,260 2,117 2,117 2,117 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

مركز التل 
 الكبير

التل 
الكبير 

(1)  
3 80 1 2 3 6,910 13,820 20,730 463 662 798 

( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)
دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 

م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

التل 
الكبير 

(2)  
3 125 1 2 3 10,800 21,600 32,400 1,366 1,886 2,227  

التل 
الكبير 

(3)  
4 145 1 2 3 12,530 25,060 37,590 2,790 3,859 4,560  

 مركز القنطرة
القنطرة 

 غرب
4 150 1 2 3 12,960 25,920 38,880 12,788 21,781 28,700 

( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)
دقائق على ورديتين ألن السرعة  5معا لمدة طلمبتين 

م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   
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35 -م  
 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
اسم 

 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

/يوم(3طاقة وحدات الرفع )م  عدد الطلمبات العاملة /يوم(3التصرف المتوقع )م   

 التعليق على الطلمبات
ألدنا

 ى
 2037 2022 2007 القصوى المتوسط األدنى األقصى التصميمى

أبوخليفة
1 

4 80 1 2 3 6,910 13,820 20,730 4,544 7,574 9,883 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
تشغيل طلمبة واحدةم/ث فى حالة  ,22تقل عن   

أبوخليفة 
2 

3 45 1 2 3 3,890 7,780 11,670 1,281 2,255 3,014 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

أبوخليفة 
3 

4 40 1 2 3 3,460 6,920 10,380 2,295 3,926 5,184 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

أبوخليفة 
4 

3 25 1 2 3 2,160 4,320 6,480 616 1,037 1,359 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5معا لمدة  طلمبتين
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

المنطقة 
الصناعي

 ة
2 50 1 1 2 4,320 4,320 8,640 1,867 1,867 1,867  

القنطرة 
شرق 

الجديدة 
 الرئيسية

4 50 1 2 3 4,320 8,640 12,960 1,229 1,604 1,826 
Flushingيتم عمل غسيل) عن طريق تشغيل  ( يوميا

دقائق على ورديتين ألن السرعة  5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   

القنطرة 
شرق 

الجديدة 
 الفرعية

4 35 1 2 3 3,020 6,040 9,060 1,010 1,367 1,594 
( يوميا عن طريق تشغيل Flushingيتم عمل غسيل)

يتين ألن السرعة دقائق على ورد 5طلمبتين معا لمدة 
م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة ,22تقل عن   
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
اسم 

 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

/يوم(3طاقة وحدات الرفع )م  عدد الطلمبات العاملة /يوم(3التصرف المتوقع )م   

 التعليق على الطلمبات
ألدنا

 ى
 2037 2022 2007 القصوى المتوسط األدنى األقصى التصميمى

القنطرة 
شرق 
1قديمة   

3 80 1 2 3 6,910 13,820 20,730 16,928 25,428 31,507 
-2212يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة )

2217)  

القنطرة 
شرق 
2قديمة   

3 35 1 2 3 3,020 6,040 9,060 7,529 11,794 14,935 
-2212ل تدعيم للطلمبات خالل خطة )يقترح عم

2217)  

القنطرة 
شرق 
3قديمة   

2 35 1 1 2 3,020 3,020 6,040 9,158 14,321 18,121 
-2212يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة )

2217)  

  

 

 



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
 المجلد الرابع )الصرف الصحى(

 الملخص التنفيذى

37 -م  
 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 بمحافظة االسماعليةتقييم خطوط الطرد لكل محطة رفع  ( 12)جدول 

  
 اسم

 المحطة

 عدد

 الطلمبات

 الكلى

 فتصر
 الطلمبة

 الواحدة

(ث/لتر)  

العاملة الطلمبات عدد (يوم/0م) الطرد خط استيعاب  (يوم/0م) المتوقع التصرف   
 قطر

 خط

 الطرد

(مم)  

الطرد خط على التعليق  

 األقصى التصميمى األدنى
 التصرف

 األدنى

V=0.6  

 التصرف

 المتوسط

1.2  V= 

 التصرف

األقصى 

V=2.4  
2007 2022 2037 

ماعليةمركز االس  

 الشيخ

 زايد
3 90 1 2 3 3,660 7,330 14,660 17,553 22,884 26,036 300 

 الخطة خالل الطرد لخط تدعيم عمل يقترح

(6006- 6002)  

 700 80,438 72,014 56,732 79,800 39,900 19,950 4 2 1 180 4 أبورخم
) الخطة خالل الطرد لخط تدعيم عمل يقترح -

2032 6002)  

 700 122,367 105,759 79,079 79,800 39,900 19,950 4 2 1 242 4 بورسعيد
 الخطة خالل الطرد لخط تدعيم عمل يقترح

(6006- 6002)  

 300 5,728 5,070 3,930 14,660 7,330 3,660 3 2 1 65 4 العشرين
 تحمل يمكنه و جيدة الطرد خط حالة

المستقبلية التصرفات  

 350 13,164 11,950 9,598 19,950 9,980 4,990 3 2 1 60 3 المطافى
 تحمل يمكنه و جيدة الطرد خط حالة

المستقبلية التصرفات  

 150 432 432 432 3,660 1,830 920 2 1 1 17 2 االرشاد

لة
حا

 
ط
خ

 
رد

ط
ال

 
دة

جي
 و 

نه
مك

ي
 

مل
ح
ت

 

ت
فا
صر

لت
ا

 
ية

بل
تق

س
لم

ا
 

 

 150 346 346 346 3,660 1,830 920 2 1 1 17 2 االشغال

 200 2,938 2,938 2,938 6,510 3,260 1,630 2 1 1 68 2 الجمرك

 مصطفى

 كامل
3 70 1 2 3 4,990 9,980 19,950 8,651 8,651 8,651 350 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
 اسم

 المحطة

 عدد

 الطلمبات

 الكلى

 فتصر
 الطلمبة

 الواحدة

(ث/لتر)  

العاملة الطلمبات عدد (يوم/0م) الطرد خط استيعاب  (يوم/0م) المتوقع التصرف   
 قطر

 خط

 الطرد

(مم)  

الطرد خط على التعليق  

 األقصى التصميمى األدنى
 التصرف

 األدنى

V=0.6  

 التصرف

 المتوسط

1.2  V= 

 التصرف

األقصى 

V=2.4  
2007 2022 2037 

 100 3,060 2,474 1,652 1,630 810 410 3 2 1 20 4 البهتيمى

لة
حا

 
ط
خ

 
رد

ط
ال

 
دة

جي
 و 

نه
مك

ي
 

مل
ح
ت

 
ت

فا
صر

لت
ا

 
ية

بل
تق

س
لم

ا
 

 نفيشة 

(0)  
3 60 1 2 3 3,660 7,330 14,660 1,959 3,071 3,891 300 

 نفيشة

(6)  
3 60 1 2 3 6,510 13,030 26,060 3,035 4,129 4,829 400 

 نفيشة

(0)  
3 15 1 2 3 920 1,830 3,660 295 501 660 150 

 1200 222,481 195,166 149,264 234,520 117,260 58,630 5 3 1 585 6 أبوعطوة

 بحيرة

 التمساح
4 87 1 2 3 10,180 20,360 40,720 6,212 8,282 9,564 500 

 500 2,009 2,009 2,009 40,720 20,360 10,180 3 2 1 120 3 الفيروز

 700 5,093 4,907 4,254 79,800 39,900 19,950 3 2 1 390 4 المستقبل

(1فايد ) مركز فايد  3 140 1 2 3 14,660 29,310 58,630 10,487 14,933 17,956 600 
خط الطرد جيدة و يمكنه تحمل حالة 

 التصرفات المستقبلية 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
 اسم

 المحطة

 عدد

 الطلمبات

 الكلى

 فتصر
 الطلمبة

 الواحدة

(ث/لتر)  

العاملة الطلمبات عدد (يوم/0م) الطرد خط استيعاب  (يوم/0م) المتوقع التصرف   
 قطر

 خط

 الطرد

(مم)  

الطرد خط على التعليق  

 األقصى التصميمى األدنى
 التصرف

 األدنى

V=0.6  

 التصرف

 المتوسط

1.2  V= 

 التصرف

األقصى 

V=2.4  
2007 2022 2037 

(2فايد )  4 160 1 2 3 4,990 9,980 19,950 9,626 10,980 11,289 350  

(3فايد )  3 16 1 2 3 3,660 7,330 14,660 2,175 3,210 3,940 300  

(4فايد )  3 90 1 2 3 6,510 13,030 26,060 1,133 1,140 1,146 400  

(5فايد )  3 105 1 2 3 6,510 13,030 26,060 3,995 3,995 3,995 400  

(,فايد )  3 25 1 2 3 2,540 5,090 10,180 1,466 1,466 1,466 250 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه تحمل 

  التصرفات المستقبلية

(7فايد )  3 100 1 2 3 10,180 20,360 40,720 8,645 8,806 8,967 500  

(,فايد )  3 113 1 2 3 6,510 13,030 26,060 5,164 5,209 5,253 400  

(9فايد )  3 28 1 2 3 2,540 5,090 10,180 2,117 2,117 2,117 250  

 مركز التل الكبير
التل الكبير 

(1)  
3 80 1 2 3 6,510 13,030 26,060 463 662 798 400 

حالة خط الطرد جيدة و يمكنه تحمل 
 التصرفات المستقبلية 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
 اسم

 المحطة

 عدد

 الطلمبات

 الكلى

 فتصر
 الطلمبة

 الواحدة

(ث/لتر)  

العاملة الطلمبات عدد (يوم/0م) الطرد خط استيعاب  (يوم/0م) المتوقع التصرف   
 قطر

 خط

 الطرد

(مم)  

الطرد خط على التعليق  

 األقصى التصميمى األدنى
 التصرف

 األدنى

V=0.6  

 التصرف

 المتوسط

1.2  V= 

 التصرف

األقصى 

V=2.4  
2007 2022 2037 

ير التل الكب
(2)  

3 125 1 2 3 10,180 20,360 40,720 1,366 1,886 2,227 500  

التل الكبير 
(3)  

4 145 1 2 3 14,660 29,310 58,630 2,790 3,859 4,560 600  

 مركز القنطرة

القنطرة 
 غرب

4 150 1 2 3 14,660 29,310 58,630 12,788 21,781 28,700 600 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه  تحمل 

تصرفات المستقبلية ال  

1أبوخليفة  4 80 1 2 3 10,180 20,360 40,720 4,544 7,574 9,883 500  

أبوخليفة 
2 

3 45 1 2 3 3,660 7,330 14,660 1,281 2,255 3,014 300 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه تحمل 

 التصرفات المستقبلية

أبوخليفة 
3 

4 40 1 2 3 3,660 7,330 14,660 2,295 3,926 5,184 300  

أبوخليفة 
4 

3 25 1 2 3 1,630 3,260 6,510 616 1,037 1,359 200  

المنطقة 
 الصناعية

2 50 1 1 2 2,540 5,090 10,180 1,867 1,867 1,867 250 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه تحمل 

 التصرفات المستقبلية 

القنطرة 
شرق 

الجديدة 
 الرئيسية

4 50 1 2 3 4,990 9,980 19,950 1,229 1,604 1,826 350  
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  
 اسم

 المحطة

 عدد

 الطلمبات

 الكلى

 فتصر
 الطلمبة

 الواحدة

(ث/لتر)  

العاملة الطلمبات عدد (يوم/0م) الطرد خط استيعاب  (يوم/0م) المتوقع التصرف   
 قطر

 خط

 الطرد

(مم)  

الطرد خط على التعليق  

 األقصى التصميمى األدنى
 التصرف

 األدنى

V=0.6  

 التصرف

 المتوسط

1.2  V= 

 التصرف

األقصى 

V=2.4  
2007 2022 2037 

القنطرة 
شرق 

الجديدة 
 الفرعية

4 35 1 2 3 3,660 7,330 14,660 1,010 1,367 1,594 300 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه تحمل 

 التصرفات المستقبلية 

القنطرة 
شرق 
1قديمة   

3 80 1 2 3 10,180 20,360 40,720 16,928 25,428 31,507 500  

القنطرة 
 شرق
2قديمة   

3 35 1 2 3 2,540 5,090 10,180 7,529 11,794 14,935 250 
يقترح عمل تدعيم لخط الطرد خالل الخطة 

(2212- 2217)  

القنطرة 
شرق 
3قديمة   

2 35 1 1 2 6,510 13,030 26,060 9,158 14,321 18,121 400 
خط الطرد جيدة و يمكنه تحمل  حالة

 التصرفات المستقبلية 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

  مخطط العام المقترحةمشروعات ال (9)

شددددبكات لكددددل مددددن الصددددرف الصددددحى يقتددددر  االستشددددارى وضددددع مراحددددل لمشددددروعات 

 التالية: من خالل البنود محطات المعالجروخطوط الطرد و  محطات الرفعو  االنحدار

 المرحلة االولى )تحسين الصرف الصحى للمناطق المخدومة(

 الدددواردة  هااوز تصدددرفاتتجدددت التدددىلخطدددوط مشدددروعات انشددداء شدددبكات انحددددار لتددددعيم ا

 القصوى هاطاقت

  الواردة الطاقة االستيعابية  هاتصرفاتمشروعات توسعات لمحطات الرفع التى تتجاوز

 القصوى للطلمبات 

 هداالدواردة طاقت هاتجاوز تصرفاتت التىلخطوط مشروعات انشاء خطوط طرد لتدعيم ا 

 القصوى

  هدددداالددددواردة طاقت هاتتصددددرفامشددددروعات توسددددعات لمحطددددات المعالجددددة التددددى تتجدددداوز 

 القصوى

 (امداد نظام الصرف الصحى للمناطق المحرومةالمرحلة الثانية )

  مشدددروعات انشددداء شدددبكات انحددددار جديددددة لخدمدددة المنددداطق المحرومدددة مدددن الصدددرف

الصحى أو المناطق العمرانية الجديدة او المنداطق التدى يحددث بهدا زيدادة فدى التعدداد 

 السكانى 

  فددع لخدمددة المندداطق المحرومددة مددن الصددرف الصددحى أو مشددروعات انشدداء محطددات ر

 المناطق العمرانية الجديدة او المناطق التى يحدث بها زيادة فى التعداد السكانى

 مشروع انشاء محطة معالجة جديدة لخدمة المناطق المحرومة من الصرف الصحى 
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لطاقات ومن خالل الدراسة المقدمة بالتقرير فقد تم عمل حصر إلجمالى األطوال و ا

المطلوبة لتطوير قطاع الصرف الصحى الخا  بالمرحلتين السابق ذكرهم وهم على 

 النحو التالى :

 المرحلة األولى و الخاص بالمناطق المخدومة 

  كددددددم بإجمددددددالى تكلفددددددة  70إجمددددددالى أطددددددوال الخطددددددوط المقترحددددددة لمشدددددداريع اإلنحدددددددار

 مليون جم . 719،116،000

  كدم بإجمدالى تكلفدة  0,0المقترحدة تبلد  حدوالى إجمالى أطوال مشاريع خطدوط  الطدرد

 مليون جم . 71,40

 يبلدد  حددوالى  إجمددالى قيمددة الطاقددات المطلوبددة لتطددوير النظددام القددانم لمحطددات الرفددع

 مليون جنير  11,100,000   /اليوم بإجمالى تكلفة 1م717،070

 بل  حدوالى ي  إجمالى قيمة الطاقات المطلوبة تلطوير النظام القانم لمحطات المعالجة

 مليون جنير  11,000,000/اليوم بإجمالى تكلفة 1م 76،000

وبالتالى يصب  إجمالى تكاليف تطوير النظام القائم لتجميع ومعالجة مياه الصرف 

 مليون جم . 179,907,000  يبل  حوالى 7011الصحى بالمحافظة حتى 

  المرحلة الثانية و الخاص بالمناطق المحرومة

فدان بإجمالى تكلفة تبل   070مناطق المقتر  إمدادها بالشبكات إجمالى مساحات ال

 جم . 07,000,000حوالى 

 أطوال خطوط الطرد المقتر  إنشاؤها لخدمدة المنداطق المحرومدة تبلد  حدوالى  إجمالى

 جم . 07,400,000كم بإجمالى تكلفة تبل  حوالى  6,1
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 ق المحرومة تبل  حوالى إجمالى طاقات محطات الرفع المقتر  إنشاؤها لخدمة المناط

 جم   9,100,000 /اليوم  بإجمالى تكلفة تبل  حوالى 1م 71,400

بالتالى يصب  إجمالى التكاليف المطلوبة إلمداد المناطق المحرومة من الصرف  -

بنظام لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالمحافظة يبل  حوالى  

 جم . 770,900,000
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للمشروعات المقترحة لنظام الصرف الصحى لمحافظة ملخص عام  (13)ويوضح الجدول 

 األسماعيلية

 مشاريع شبكات األنحدار

 الطول )م( أسم المشروع رقم المشروع
 التكلفة التقديرية للمشروع المقترح

 )جنيه(

 (0مشروع رقم )
بحى  بشارع التمليك تحسين الصرف الصحى

 الشيخ زايد
976 6,375,000 

 (0مشروع رقم )
 ف ىبشارع عبد الحفيظ بحىتحسين الصر

 الشيخ زايد
2729 18,996,000 

 (,مشروع رقم )
تحسيغ النرف النحى بمنطقة النرايلية .

 الجديدة
175 854,000 

 (5مشروع رقم )
 تحسين الصرف الصحى بمنطقة الحكر

 )المرحلة األولى (
2315 15,060,000 

 (4مشروع رقم )
 تحسين الصرف الصحى بمنطقة الحكر

 الثانية ( )المرحلة
683 4,524,400 

 (0مشروع رقم )
تحسيغ النرف النحى بمنطقتى النرايلية 

 الجديدة ومنلأة اللهداء
2496 17,678,600 

 (0مشروع رقم )
مم الدا ل على محطة  1359حل ملكلة الخط 

  فق أبوعطوة.
3040 58,340,000 

 (,مشروع رقم )
تحسين الصرف الصحى بالقنطرة شرق وعزبة 

 ناصر.
1605 8,593,000 

 (5مشروع رقم )
مم الداخل على محطة رفع  04,حل مشكلة الخط 

 القنطرة شرق القديمة
260 1,560,000 

 198,000 45 تحسيغ النرف النحى (01مشروع رقم )

 4,210,000 640 تحسيغ النرف النحى (00مشروع رقم )

 500,000 100 تحسيغ النرف النحى (00مشروع رقم )

 136,889,000 15,064 ليف التقديرية للمشروعات المقترحةاجمالى التكا
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 مشاريع خطوط الطرد

 )جنيه(التكلفة التقديرية للمشروع المقترح  الطول )م( أسم المشروع

 5,556,000 1,852 ازدواج  ط طرد محطة  فق الليخ زايد

 12,612,000 2,102 ازدواج  ط طرد محطة  فق أبو   م

 9,240,000 1,540 ة  فق بو سنيدازدواج  ط طرد محط

 27,408,000 5,494 اجمالى التكاليف التقديرية للمشروعات المقترحة

 

 

 مشاريع تطوير محطات الرفع

 أسم المشروع
 الطاقة التصميمية

 /يوم(0)م

 التكلفة التقديرية للمشروع المقترح

 )جنيه(

 1,650,000 6600 تطوير محطة رفع الشيخ زايد

 16,400,000 32,800 ع ابورخمتطوير محطة رف

 33,180,000 49,875 تطوير محطة رفع  بورسعيد

 8,650,000 17,300 0تطوير محطة رفع القنطرة شرق القديمة 

 6,475,000 10,950 0تطوير محطة رفع القنطرة شرق القديمة 

 7,500,000 043111 3تطوير محطة  فق القنطرة شرق القديمة 

 73,855,000 132,525 ديرية للمشروعات المقترحةاجمالى التكاليف التق
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 مشروعات خدمة المناطق المحرومة من الصرف الصحى (10)

وتشددمل المندداطق المحرومدددة مددن شدددبكة الصددرف الصدددحى المتمثلددة فدددى  قريددة الفندددارة 

ز بمركز فايد و قرية السبع آبار الشرقية و قرية منايف وقرية المحسمة الجديددة بمركد

 (74كمددددا يوضدددد  الجدددددول ) االسددددماعيلية و قريددددة التددددل الكبيددددر بمركددددز التددددل الكبيددددر

المشددددددروعات المقترحددددددة لنظددددددام الصددددددرف الصددددددحة بالمندددددداطق المحرومددددددة بمحافظددددددة 

االسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددماعلية

 المعالجةمشاريع تطوير محطات 

 أسم المشروع
 الطاقة التصميمية

 /يوم(0)م

 التكلفة التقديرية للمشروع المقترح

 )جنيه(

 37,500,000 005,11 توسعات محطة معالجة القنطرة غرب

 51,000,000 015111 شرقتوسعات محطة معالجة القنطرة 

 88,500,000 52,500 اجمالى التكاليف التقديرية للمشروعات المقترحة
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 مشروعات خدمة المناطق المحرومة من شبكة الصرف الصحى 14جدول 

اسم المشروع 

 المقترح
 زمام خدمة المشروع

ة لها المنطقة التابع

 المنطقة المخدومة
المساحة 

 )فدان(

عدد السكان المنطقة المخدومة عند 

 سنة الهدف 

 ) نسمة (

عناصر المشروع المقترح تنفيذه لخدمة 

 المنطقة
 اجمالى تكلفة مشاريع المنطقة مفردات المشروع

مشروع 
 (0رقم)

 (0المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية فنارة (

مركز –قرية فنارة 
 فايد 

 3,113111, مم11,مم الى 004أقطار تتراوح مابين  شبكات األنحدار 0000 ,,

,30113111 
 (0المنطقة المحرومة رقم )

 )قرية فنارة(

مركز –قرية فنارة 
 فايد

 53,113111 مم04,مم الى 004أقطار تتراوح مابين  شبكات األنحدار 05,, ,5

مشروع 
 (0رقم)

 (,المنطقة المحرومة رقم )

 بار()قرية السبع أ

قرية السبع أبار 
مركز  -الشرقية

 االسماعيلية
 03,113111 مم511مم الى 004أقطار تتراوح مابين شبكات األنحدار 0150 ,0

003,103411 
 (5المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية المنايف(
 -قرية المنايف

 مركز االسماعيلية

040 01000 

 0430113111 مم 011مم إلى  004أقطار تتراوح مابين  شبكات األنحدار

 530103411 ل/ث 54التصرف التصميمى =  (0محطة الرفع المقترحة )

 031113111, م 0111مم ,طول خط الطرد= 011قطر خط الطرد = (0خط الطرد المقترح رقم )

 (4المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية المنايف(
 530113111 مم411الى مم 004أقطار تتراوح مابين شبكات األنحدار ,0115 50

مشروع 
 (,رقم)

 (0المنطقة المحرومة رقم )

 )قرية المحسمة(

 -المحسمة الجديدة
 مركز االسماعيلية

04 0,44 

 034113111 مم 004مم إلى  004أقطار تتراوح مابين شبكات األنحدار

0530003411 

 030003411 ل/ث04التصرف التصميمى =  (0محطة الرفع المقترحة)

 0030113111 م 0,11مم,طول خط الطرد= 11,قطر خط الطرد =   (0خط الطرد المقترح رقم )

 (0المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية المحسمة(
 431113111 مم 411مم إلى  004أقطار تتراوح مابين بين  شبكات األنحدار ,505 41

 (,المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية المحسمة(
05 0051 

 مم04,مم إلى  004أقطار تتراوح مابين األنحدارشبكات 
035113111 

 (5المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية المحسمة(

 

00 054, 
 مم 04,مم إلى  004أقطار تتراوح مابين أقطار تتراوح بين  شبكات األنحدار

030113111 
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اسم المشروع 

 المقترح
 زمام خدمة المشروع

ة لها المنطقة التابع

 المنطقة المخدومة
المساحة 

 )فدان(

عدد السكان المنطقة المخدومة عند 

 سنة الهدف 

 ) نسمة (

عناصر المشروع المقترح تنفيذه لخدمة 

 المنطقة
 اجمالى تكلفة مشاريع المنطقة مفردات المشروع

مشروع 
 (5رقم)

 (01المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية التل الكبير(

مركزالتل  -التل الكبير
 الكبير

 30113111, مم 11,مم إلى  004أقطار تتراوح مابين شبكات األنحدار 53105 0,

0034,13411 

 (00المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية التل الكبير(
 030113111 مم 511مم إلى  004أقطار تتراوح مابين شبكات األنحدار ,0,, 00

 (00المنطقة المحرومة رقم)

 بير()قرية التل الك
 5113111 مم 411مم إلى  004أقطار تتراوح مابين شبكات األنحدار ,0,, 5

 (,0المنطقة المحرومة رقم)

 )قرية التل الكبير(
01 0001 

 031113111 مم 511مم إلى  004أقطار تتراوح مابين شبكات األنحدار

 ل/ث 4,التصرف التصميمى =  (,محطة الرفع المقترحة)
035,13411 

 مم0511مم,طول خط الطرد=   041قطر خط الطرد =  (,خط الطرد المقترح رقم)

03,413111 

 



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
 المجلد الرابع )الصرف الصحى(

 الملخص التنفيذى

50 -م  
 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 مشروعات التنمية الصناعية باألسماعيلية  (11)

  المشاريع المقترحة لخدمة منطقة وادى التكنولوجيا وقرية األمل 1/11

  تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى مشروعات 

صحى متكامل لخدمة المناطق الصناعية بقرية أبو  من المقتر  انشاء نظام صرف
  -خليفة ومنطقة وادى التكنولوجياوفيما يلى شر  مفصل لكل مشروع على حدة :

  مشروع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية  بضاحية األمل الجديدة بأبو خليفة

 يتكون مشروع الصرف الصحى ممايلى :

 شبكات األنحدار . -

 محطة الرفع . -

 .خط الطرد  -

 محطة المعالجة المقترحة . -

 طرق التخل  من المياه المعالجة . -

 شبكات األنحدار اوال   

من المقتر  أن يتم تجميع تصرفات المنطقة الصناعية بضاحية األمل الجديدة 
مم ومنها إلى محطة المعالجة المقترحة  7700بأبوخليفة بخط انحدار رئيسى بقطر 
 م . 70،190مم وطولر  100بالمنطقة الصناعية بخط طرد قطر 

 محطة رفع األمل المقترحة  ثانيا   

من المقتر  أنشاء محطة رفع بالقرب من المنطقة الصناعية بضاحية األمل بتصرف 
مم ليصب فى  100م وكذلك خط طرد  46يوم  ورافع /1م 11،000تصميمي  

 محطة المعالجة المقترحة بأبوخليفة 
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 خط طرد ثالثا   

 محطة رفع األمل حتى محطة المعالجة المقترحة بأبو خليفة بقطرلنقل المياه من 
 م  70،190مم  وطولر 700

 محطة المعالجة المقترحة رابعا   

من المقتر  أنشاء محطة معالجة جديدة أعلى المنطقة الصناعية بأبو خليفة على 
/ يوم  وهى لتستوعب كمية 1م 11000فدان و بطاقة تصميمية  490مساحة 

 المتوقع انتاجها من المنطقة الصناعية ضاحية األمل الجديدة  التصرفات

 طرق التخلص من المياه المعالجةخامسا   

من المفترا التخل  من المياه المعالجة عن طريق عمل غابات شجرية لالستفادة من المياه 
تقوم  المعالجة فى ري هذه الغابات وكذلك االستفادة من االشجار المزروعة فى الصناعات التى

على استخدام االخشاب مثل صناعة االثاث. علما" بأن هذه الغابات الشجرية تحتاج لمساحة 
  فدان 7000حوالى 
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شبكات األنحدار ومحطة الرفع وخط الطرد المتجه لمحطة معالجة المنطقة 
 الصناعية بأبو خليفة



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
 المجلد الرابع )الصرف الصحى(

 الملخص التنفيذى

53 -م  
 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 

 مكان الغابات الشجرية بمنطقة ابو خليفة
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 قة وادى التكنولوجيامشروع الصرف الصحى بمنط 

 شبكات األنحدار  اوال   

من المقتر  أن يتم تجميع تصرفات المنطقة الصناعية  بوادى التكنولوجيا بخط انحدار رئيسى 
مم ومنها إلى محطة المعالجة المقترحة بالمنطقة الصناعية لوادى التكنولوجيا بخط  7700بقطر 

 م .  71،100مم وطولر  7700طرد قطر 

 محطة رفع وادى التكنولوجيا   ثانيا   

من المقتر  أنشاء محطة رفع بالقرب من المنطقة الصناعية بوادى التكنولوجيا بتصرف تصميمي  
مم ليصب فى محطة المعالجة المقترحة 7700م وكذلك خط طرد  7يوم  ورافع /1م 10،000

 . بوادى التكنولوجيا

 خط طرد ثالثا  

تكنولوجيا حتى محطة المعالجة المقترحة بوادى التكنولوجيا بقطر لنقل المياه من محطة رفع وادى ال
 م . 71،100مم وطولر  7700

 محطة المعالجة المقترحة رابعا   

 400من المقتر  أنشاء محطة معالجة جديدة بالقرب من منطقة وادى التكنولوجيا على مساحة 
صرفات المتوقع انتاجها من / يوم  وهى لتستوعب كمية الت1م 10،000فدان و بطاقة تصميمية 

 المنطقة الصناعية بوادى التكنولوجيا 

 طرق التخلص من المياه المعالجةخامسا   

من المفترا التخل  من المياه المعالجة عن طريق عمل غابات شجرية لالستفادة من المياه 
لتى تقوم الصناعات ا المعالجة فى ري هذه الغابات وكذلك االستفادة من االشجار المزروعة فى

على استخدام االخشاب مثل صناعة االثاث علما بأن هذه الغابات الشجرية تحتاج لمساحة حوالى 
 .فدان 7400
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جياوشبكات األنحدار ومحطات الرفع وخط الطرد المتجه لمحطة معالجة المنطقة الصناعية بوادى التكنول  

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
 المجلد الرابع )الصرف الصحى(

 الملخص التنفيذى

56 -م  
 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 

 مكان الغابات الشجرية بمنطقة وادى التكنولوجيا
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 لفة التقديرية لمشاريع الصرف الصحىالتك 

التكلفة التقديرية لمشروع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية ضاحية األمل  -
 الجديدة بأبو خليفة 

   شبكات األنحدار  أوالا 

 التكاليف التقديرية لشبكات االنحدار (15)جدول

 المنطقة
 المساحة

 (فدان)
 خطوط أطوال
 الرئيسية األنحدار

 خطوط تكلفة
 الرئيسية حداراألن

 الشبكات تكلفة
 الداخلية

 التقديرية التكلفة
 (جنيه) للمشروع

 الصناعية المنطقة
 األمل ضاحية

 الجديدة
0033 0303 002,032333 0020032333 0,320332333 

 الصناعية المنطقة
 التكنولوجيا بوادى

00033 00,3 002,332333 ,,20332333 0020332333 

 0002,332333 وعللمشر األجمالية التكلفة

 

   محطات الرفع  ثانياا 

 محطات الرفع و خطوط الطرد  )16 (جدول

 أسم المحطة 
التصرف 

 /يوم(3)م
قطر خط 
 الطرد )مم(

طول خط 
 الطرد )م(

 تكلفة المحطة  تكلفة خط الطرد 
التكلفة 

التقديرية 
 للمشروع

 0020332333 0,20032333 032003 033 002333 محطة رفع األمل 
0320032333 

محطة رفع وادى 
 التكنولوجيا

032333 0033 ,02033 ,0020032333 0023332333 
,0020032333 

 00020032333 للمشروع األجمالية التكلفة

  



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
 المجلد الرابع )الصرف الصحى(

 الملخص التنفيذى

58 -م  
 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 

 مدن القناةلمياه الشرب و الصرف الصحى ب
 )األسماعيلية(

 

 ثالثا"  محطات المعالجة 

 محطات المعالجةل التكاليف التقديرية) 012  (جدول

 المحطة أسم (يوم/0م) التصرف التكلفة

0023332333 002333 
 الصناعية المنطقة معالجة محطة

 بأبوخليفة

00323332333 032333 
 الصناعية المنطقة معالجة محطة

 التكنولوجيا بوادى

 للمشروع األجمالية التكلفة 0023332333,

 

 التكلفة االجمالية للمشروع) 18 (جدول

 للمشروع األجمالية التكلفة 00023032333

3 
 التقديرية القيمة من حالمترالمسط نصيب

 الصحى الصرف لمشروعات

 : نصيب المتر المسطح من المساحة الكلية  ملحوظة


