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 الملخص التنفيذى

تعتبر محافظة بورسعيد احد المحافظات الرئيسية القليم قناة السويس )احد األقاليم 

وتقع محافظة بورسعيد على ساحل  ,التخطيطية السبعة لجمهورية مصر العربية(

البحر االبيض المتوسط عند النهاية الشمالية لقناة السويس وعاصمتها مدينة 

وتبعد مدينة بورسعيد  ، ة الرئيسية على قناة السويسبورسعيد احد المدن الثالث

كم جنوب مدينة االسماعيلية ويقع فيها  02كم شرق مدينة القاهرة و  222حوالى 

وقد عانت محافظة بورسعيد من انهيارات بالبنية  ، لقناة السويس شمالىالمدخل ال

ذلك بذلت الحكومة ول ،1611و 1691التحتية خالل الحرب فى الفترة ما بين 

عداد مخطط وتم إ ، نشاء من أجل عودة المواطنيين لديارهمجهودًا كبيرة إلعادة اإل

وفى سنة  1616ة عام لنظام المياه والصرف الصحى لمدينة بورسعيد فى سن

 أيضًا. 1660

مع  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحىتعاقدت  2221وفى عام 

مامالمكتب الهندسى االستشارى " " إلعداد مشروع المخطط العام المستقبلى طلعت وا 

 -االسماعلية  -لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات مدن القناة )السويس 

 بورسعيد(. 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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مياه نظام تجميع ومعالجة بإدارة و تشغيل محافظة بورسعيد ب ياتتقوم المحل

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

ملحوظة لنظام تجميع الصرف الصحى خالل العقود الماضية نتيجة للجهود 

ضة المبذولة من كل من الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القاب

 لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئات الحكومية االخرى.

 اهداف المخطط العام  (1)
وضددع اطددار  إلددىمحافظددة بورسددعيد للنظددام الصددرف الصددحى مخطددط العددام ال يهدددف

لتلبيدددة الصدددرف الصدددحى لتطدددوير وادارة خددددمات عدددام واسدددتراتيجية واضدددحة المعدددالم 

 ,2211حتدددى سدددنة الهددددف  ظدددةبالمحافللتنميدددة المسدددتقبلية اإلحتياجدددات الحاليدددة  و 

الصرف الصحى فى الوضع الراهن ، ثم مياه وكذلك تحديد مشاكل تجميع ومعالجة 

لخدمة االحتياجدات لحل مشاكل الوضع الراهن و اقتراح مشروعات وبدائل للتطوير 

 تحديد اولويات المشاريع ووضع خطة خمسية تنفيذية لها. معالمستقبلية ، 
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 منطقة الدراسة  (2)

،  2كددم 1112 الكليددة لمحافظددة بورسدعيد )أى منطقددة الدراسددة( حددوالى سدداحةمتبلد  ال

إلدى منداطق سدكنية وأخدرى صدناعية و سدياحية , الدراسدة بالمحافظدة مناطق وتنقسم 

, بالمحافظدددة ( توزيدددع المنددداطق السدددكنية و الصدددناعية والسدددياحية 1وتوضدددو لوحدددة )

 ( .1وكذلك جدول رقم )

 حافظةبالم الدراسة(  المناطق 1جدول )

 موقعها بالمحافظة المناطق 

 السكنية

  )مدينتى )بورسعيد و بورفؤاد 
 12  قرى موزعة على الشريط الغربى وأخرى بالجنوب 
  عدد من التجمعات السكانية المتفرقة باألراضى الزراعية بالجنوب 
  عدد من القرى بداخل األراضى الزراعية بشرق التفريعة 

 الصناعية

 جنوب مدينة بورسعيد(المنطقة الصناعية )ب 
 شركات البترول بالساحل الغربى :

 شركة بترول خليج السويس 
 شركة بتروجيت 
 شركة إيبدداك 
 أرض الهيئة العامة للبترول 
 مصنع تسييل الغاز 
 شركة بترول بالعيددم 
 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة 

 السياحية
 القرى السياحية بشمال مدينة بورسعيد 
  ساحل الغربى للمحافظةال –قرية الفردوس 
 المنطقة السياحية بشرق التفريعة 
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وتشمل منطقة الدراسة أيضًا التوسعات المستقبلية المتوقعة بالمناطق السابق 

التخطيط ذكرها , وتنقسم مناطق التوسعات المستقبلية إلى مناطق تتبع هيئة 

مناطق و هى الخاصة بتوسعات المدن و القرى والمراكز القائمة و  العمرانى

تتبع هيئة التنمية السياحية و أخرى هيئة التنمية الصناعية )منطقة شرق 

( مخطط لمناطق التنمية بمنطقة شرق 2التفريعة(, وموضو بالجدول رقم )

 التفريعة .

 المناطق القائمة والمخطط تنمية شرق التفريعة بها( 2جدول )

منطقة 
شرق 
 التفريعة

 مية شرق التفريعة بهاالمناطق المخطط تن المناطق القائمة
 صناعيةمنطقة  صناعيةجزء من المنطقة 

عدد من القرى بداخل 
األراضى الزراعية بشرق 

 التفريعة

 سياحيةمنطقة 
 شرق التفريعةميناء 

 إداريةمنطقة 
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 ستخدمات االراضىالدراسات السكانية و األنشطة السكانية وا    (3)

تعدداد مدن خدالل تجميدع بياندات لمسدتقبلى تم عمل دراسات سكانية للوضدع الدراهن وا
السدددكان مدددن الجهددداز المركدددزى للتعبئدددة العامدددة واالحصددداء ، كمدددا تدددم عمدددل دراسدددات 

سدددتخدامات االراضدددى فدددى الوضدددع الدددراهن والمسدددتقبلى مدددن خدددالل صدددور االقمدددار إل
مددن دراسددات هيئددة التخطدديط الصددناعية وكددذلك مددن خددالل تجميددع البيانددات الالزمددة 

 لتنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية.العمرانى وهيئة ا
طبقدًا لتقدديرات الجهداز  2229وقد بل  أحدث تعدداد سدكانى لمحافظدة بورسدعيد لعدام 

ألددف نسددمة , وقددد تددم اسددتخدام هددذا  511المركددزى للتعبئددة العامددة واالحصدداء حددوالى 
. 2211التعددددداد كتعددددداد لسددددنة االسدددداس لتقدددددير أعددددداد السددددكان حتددددى سددددنة الهدددددف 

,  2211سددددنة الهدددددف عنددددد تقددددديرات السددددكان المتوقعددددة  (1رقددددم )و الجدددددول ويوضدددد
 مقسمة كل خمسة سنوات .

بيانى للعالقة الرسم امتداد الوقد اتبع االستشارى منهجية التنبؤ بالسكان عن طريق 
بين الزمن والتعداد السكانى لكل حى او قرية من بيانات السكان فى السنوات 

،  1609ى للتعبئة العامة واالحصاء فى السنوات )السابقة من الجهاز المركز 
كما اخذ االستشارى فى االعتبار مدى امكانية استيعاب كل حى  ,(2229،  1669

أو قرية لتعداد السكان المتوقع عن طريق حساب الكثافة السكانية المتوقعة لكل حى 
ار امكانية أو قرية ومقارنتها بكثافة التشبع لكل حى أو قرية مع االخذ فى االعتب

 التوسع والبناء في االحياء المختلفة.
 سنوات 5( تقديرات السكان الحالية والمستقبلية المتوقعة كل 3جدول )

 6007 6006 6067 6066 6007 6006 6007 6002 السنة

 تقديرات السكان

 باأللف
175 181 511 721 797 859 942 51055 

 دددى وحتى سنة الهدف للمنددداطق السكنيدددة ( التعداد الحدال4ويوضددددو جدددددول رقم )

 ) حضر و ريف ( بمحافظة بورسعيد .
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 ( 2007و  2007)  بمحافظة بورسعيد السكان بالمناطق الحضرية والريفية ( مساحات وتعداد 4جدول )

 المناطق السكنية
 2007السكان تعداد 

 )نسمة(
 التقديرىتعداد 

 )نسمة( 2007
 )فدان(الكليةالمساحة 

الكثافة السكانية عام 

 )فرد/فدان( 2007

المدن )المناطق 

 الحضرية(

 027 6,770 200,706 677,772 مدينة بورسعيد

 006 700 000,262 27,022 مدينة بورفؤاد

 519 11700 9041700 1211544 اإلجمالى بالمدن

القرى 

)المناطق 

 الريفية(

 قرى الغرب

 07 76 0627 770 قرية الديبة

 07 22 0,260 270 مناصرةقرية ال

 02 72 0,600 267 قرية الجرابعة و األربعيين

 02 67 760 620 ضاحية الجميل

قــــــــــــــرى 

 الجنوب

 67 076 7,067 0,620 قرية النورس

 62 766 66,226 60,770  تجمعات سكنية متفرقة بحى جنوب

 70 006 7272 6,700 قرية العاشر

 67 070 7067 0,007 قرية الفتح

 77 027 07,222 00,222 قرية الرضوان

 77 06 6,060 0,060 قرية الكاب

 76 007 7,702 0,722 قرية أم خلف

 2 267 7,077 6,000 تجمعات سكنية متفرقة بحى ثان جنوب

 06 0600 06,260 7,676 قرى شرق التفريعة

 21 01800 951480 191984 اإلجمالى بالقرى

 507 91100 510511815 1811528 إجمالى سكان المحافظة

 فدان وتلك مخصصة لتربية الماشية . 115وكلية تبل  فدان  195تبل   2221منماة بالدباإلضافة إلى "منطقة الحظائر" بالجنوب على مساحة 

 لقرية .على المساحة الكلية للمدينة وا2211* "هى كثافة لتعداد سكان  2211ملحوظة : " الكثافة 
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( توزيع و مساحات المناطق الصناعية والسياحية بالمحافظة 5و يوضو جدول )
 ( .2211و  2221)

  2007و  2007لعامى المناطق الصناعية و السياحية ( مساحات 1جدول )

 بمحافظة بورسعيد
 

 
المساحة المنماه 

 (هكتار) 2007

المساحة الكلية 

 (هكتار) 2007

المناطق 

 صناعيةال

 200 070 الصناعية )بجنوب مدينة بورسعيد( المنطقة

   شركات صناعية بالساحل الغربى :

 07,2 06 شركة بترول خليج السويس 

 06 06 شركة بتروجيت 

 60 60 شركة إيباك 

 027 ــــــــ أرض الهيئة العامة للبترول 

 70,2 70,2 مصنع تسييل الغاز 

 76,7 76,7 شركة بترول بالعيم 

الصناعية بشرق التفريعة المنطقة  070 2,720 

مساحات الصناعى جمالىإ  595 91747 

المناطق 

سياحيةال  

 72,7 72,7 القرى السياحية بشمال مدينة بورسعيد

 62 62 الساحل الغربى للمحافظة –قرية الفردوس

 770 ـــــــــ المنطقة السياحية بشرق التفريعة

مساحات السياحى جمالىإ  507 578 

( مساحات للمناطق المخطط تنمية شرق التفريعة بها من 9يوضو جدول )و 
 دراسات هيئة التنمية الصناعية .

 مساحات المناطق المخطط تنميتها بـ "شرق التفريعة"( 6جدول )
 (هكتارالمساحة ) اطق المخطط تنميتهامنال

 0،192 صناعيةمنطقة 
 512 سياحيةمنطقة 

 1،522 بشرق التفريعةميناء 
 412 إداريةنطقة م

 11،122 إجمالى المساحة
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  الصرف الصحى الحالية والمستقبلية تصرفات  (4)
بمحافظة بورسعيد  تجميعها التصرفات المتوسطة المتوقعيتناول هذا البند 

 معدالت الصرف بالمناطق السكنية  (1) و يوضو جدول , مختلف أنشطتهال

حية و ذلك بعد أخذ معدل و الصناعية و أيضًا السسيا ) المدن و القرى (

( 0) يوضو جدول كما , من مياه الشرب 2,6التخفيض بمياه الصرف 

محافظة الب المتوسطة للسكان بالمناطق الحضرية والريفية التصرفات تقديرات

 تقديرات (6) و يوضو جدول, ( 2211( و مستقباًل )عام  2221حاليًا )عام 

و  2221) ى دددة لعامددددددة و السياحيددددعياطق الصناددددددندالمبالمتوسطة  التصرفات

 :.,  محافظةالب(  2211

 ( 2007و  2007)  بمحافظة بورسعيد لمناطق الخدمةمعدالت الصرف ( 7جدول )

  المناطق
معدل 

 التخفيض

 بعام الصرفمعدل 

2007 

 بعام الصرفمعدل 

2007 

 السكنية
 لـ/فرد/اليوم 050.1 لـ/فرد/اليوم 297 0.9 المدن

 لـ/فرد/اليوم 255 لـ/فرد/اليوم 575.4 0.9 قرىال

 الصناعية

 المنطقة الصناعية 

 )بجنوب مدينة بورسعيد(
 /هكتار/يوم0م  76 0.9

    شركات صناعية بالساحل الغربى :

 هكتار/يوم0م  58 0.9 شركة بترول خليج السويس/ 

 هكتار/يوم0م  58 0.9 شركة بتروجيت/ 

 هكتار/يوم0م 50.1 0.9 شركة بترول إيباك/ 

 هكتار/يوم0م  58 0.9 أرض الهيئة العامة للبترول/ 

 هكتار/يوم0م  58 0.9 مصنع تسييل الغاز/ 

 هكتار/يوم0م  58 0.9 شركة بترول بالعيم/ 

 /هكتار/يوم0م  41 0.9 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة

 السياحية

 0.9 القرى السياحية بشمال مدينة بورسعيد

 ـ/فرد/اليومل  051
الساحل الغربى  –قرية الفردوس

 للمحافظة
0.9 

 0.9 المنطقة السياحية بشرق التفريعة
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 ( 2007و  2007)  بمحافظة بورسعيد المتوسطة للسكان بالمناطق الحضرية والريفيةالتصرفات ( 8جدول )

 /اليوم(0)م 2007 المتوسطة التصرفات /اليوم(0)م 2007المتوسطة  التصرفات المناطق السكنية 

 المدن 
 )المناطق الحضرية(

 662,220 002,007 مدينة بورسعيد

 06,607 07,767 مدينة بورفؤاد

 2801959 5111958 /اليوم(0إجمالى اإلحتياجات المتوسطة بالمدن )م

 القرى 
 )المناطق الريفية(

قرى 

 الغرب

 007 006 قرية الديبة

 662 077 قرية المناصرة

 027 062 جرابعة و األربعيينقرية ال

 660 70 سكن الجميل

قــرى 

 الجنوب

 0,007 777 قرية النورس

 200 776 منطقة الحظائر

 00,027 0,207 تجمعات سكنية متفرقة بحى جنوب 

 0,626 672 قرية العاشر

 0,700 602 قرية الفتح

 6,222 6,072 قرية الرضوان

 767 026 قرية الكاب

 0,660 700 قرية أم خلف

 0,062 070 تجمعات سكنية متفرقة بحى ثان جنوب

 0,266 0,270 قرى شرق التفريعة

 291845 551091 اإلجمالى بالقرى

 0501750 5571050 /اليوم(0إجمالى إحتياجات السكنى بالمحافظة )م
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  2032و  2002 المتوسطة بالمناطق الصناعية و السياحية لعامى التصرفات( 9جدول )

 بمحافظة بورسعيد

 مواقع المناطق الصناعية و السياحية بالمحافظة
للمساحات  التصرفات
 2002المنماه 

 /اليوم(3)م

للمساحات  التصرفات
 2032الكلية 
 /اليوم(3)م

المناطق 
 الصناعية

المنطقة الصناعية )بجنوب مدينة 
 بورسعيد(

0،259 12،590 

 ى :شركات صناعية بالساحل الغرب
 شركة بترول خليج السويس         110 222

 222 222 شركة بتروجيت        
 212 212 شركة إيباك        
 1،422 ددددددددددددد أرض الهيئة العامة للبترول        
 1،940 1،940 مصنع تسييل الغاز        
 645 645 شركة بترول بالعيم        

 420،922 15،152 صناعية بشرق التفريعةالمنطقة ال
 4423920 223310 إجمالى مساحات الصناعى

المناطق 
 السياحية

 910 910 القرى السياحية بشمال مدينة بورسعيد
الساحل الغربى  –قرية الفردوس

 للمحافظة
221 221 

 1،416 ددددددددددد المنطقة السياحية بشرق التفريعة
 23211 141 إجمالى مساحات السياحى

،كمدددا بشدددرق التفريعدددة وقدددد تدددم تقددددير اإلحتياجدددات المائيدددة المطلوبدددة لمنددداطق التنميدددة 

 .( 11, ) (12موضو بالجدول رقم )

 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 بشرق التفريعة المتوسطة بالمنطقة الصناعيةاإلحتياجات ( 10جدول )

 المنطقة
المساحة 

 )هكتار(

معدل 

اإلستهالك 

  )لتر/ث/هكتار(

المتوسطة اإلحتياجات 

 /اليوم(1)م

التصرفات 

 المتوسطة

 /اليوم(3)م

 420،922 454،222 2,9 0،192 الصناعية

 10،222 22،222  1،522 الميناء

 429،922 414،222 اإلجمالى

 

 "شرق التفريعة"بـ  التنميةمناطق باقى بالمتوسطة اإلحتياجات ( 11جدول )

 المنطقة
المساحة 

 )هكتار(

الكثافة 

 )فرد/هكتار(

معدل 

ك اإلستهال 

 )لتر/فرد/اليوم(

اإلحتياجات 

 المتوسطة

 /اليوم(1)م

التصرفات 

 المتوسطة

 /اليوم(3)م

 1،402 1،945 52 12 412 اإلدارية

 1،165 1،665 152 12 512 السياحية

القددرى 

 القددائمة
524 122 122 9،252 5،445 

 13220 اإلجمالــى



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

 الملخص التنفيذى
 12-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 الوضع الراهن لنظام تجميع الصرف الصحى (5)

 الصدرف ميداه نظدام تجميدع ومعالجدة بإدارة محافظة بورسعيد ب تتقوم المحليا

وذلدك صدرفًا لنظدام ميداه الشدرب فيما يقرب عدن إجمدالى المحافظدة   الصحى

الذى تتولى مسئولية الجزء الحضرى من بمدينتى " بورسدعيد و بورفدؤاد هيئدة 

ة عددددن عمليددددات التشددددغيل ، وفددددى نفددددس الوقددددت هددددى المسددددئولقندددداة السددددويس 

ن هناك جزء صغير تمتلكه وتشغله القوات المسلحة وبعض إال أوالصيانة ، 

 الهيئات الحكومية االخرى أو مصانع خاصة.

  يتواجددد نظددام تجميددع للصددرف الصددحى بمحافظددة بورسددعيد بكددل مددن مدددينتى

بورسعيد و بورفؤاد , وتنحصر المناطق المخدومدة فدى ريدف المحافظدة بقدرى 

المحافظة و قرى الرضوان و الكاب الجرابعة و األربعيين و المناصرة بغرب 

و أم خلددف بجنددوب المحافظددة , وبالجدددول التددالى بيددان بالمندداطق المخدومددة 

والمحرومة مع توضديو العناصدر القائمدة والتدى يشدتمل عليهدا نظدام الصدرف 

 بالقائم .

 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 النظام القائم لخدمة الصرف الصحى بمناطق الدراسة بمحافظة بورسعيدعناصر ( 7جدول رقم )

 النظام القائمعناصر  وزيع المناطق السكنية و الصناعية والسياحية بالمحافظةت

المناطق 

 السكنية

المدن 

)المناطق 

 الحضرية(

 مدينة بورسعيد
 بحيرة المنزلة -محطة معالجة المزرعة –محطات رفع  -شبكات إنحدار

 لخدمة مدينة بورسعيد عدا منطقة القابوطى غير مرتبطة على النظام القائم

 قناة شرق التفريعة –بورفؤاد  محطة معالجة –محطات رفع  -شبكات إنحدار مدينة بورفؤاد

القرى 

)المناطق 

 الريفية(

قرى 

 الغرب

 ال يوجد قرية الديبة

 بحيرة المنزلة –المناصرة  محطة معالجة –خط طرد  -محطة رفع -شبكات إنحدار قرية المناصرة

 خط طرد إلى معالجة المناصرة –محطة رفع  -شبكات إنحدار قرية الجرابعة و األربعيين

 ال يوجد ضاحية الجميل

ــــرى قــ

 الجنوب

 ال يوجد قرية النورس

 المصارف المحيطة –الحظائر  محطة رفع -شبكات إنحدار منطقة الحظائر

 نظام صرف المناطق المنعزلة تجمعات سكنية متفرقة بحى جنوب

 ال يوجد اشرقرية الع

 ال يوجد قرية الفتح

 المصارف المحيطة –الرضوان  محطة معالجة -خط طرد  –محطات رفع  -شبكات إنحدار قرية الرضوان

 إلى معالجة أم خلف خط طرد –الكاب رفع  ةمحط -شبكات إنحدار قرية الكاب

 المصارف المحيطة –أم خلف  جةمحطة معال  -خط طرد  –محطة رفع  -شبكات إنحدار قرية أم خلف

 نظام صرف المناطق المنعزلة تجمعات سكنية متفرقة بحى ثان جنوب

 نظام صرف خاص قرى شرق التفريعة

المناطق 

 الصناعية

 ةرسوقناة ال –المنطقة الصناعية  محطة معالجة -خط طرد  –محطة رفع  -ات إنحدارشبك المنطقة الصناعية )بجنوب مدينة بورسعيد(

 نظام صرف خاص شركات صناعية بالساحل الغربى

 من المنطقة الصناعية لمناطق المنماهبانظام صرف خاص  المنطقة الصناعية بشرق التفريعة

المناطق 

 السياحية

 نظام صرف خاص القرى السياحية بشمال مدينة بورسعيد

 نظام صرف خاص الساحل الغربى للمحافظة –قرية الفردوس

 ال يوجد السياحية بشرق التفريعةالمنطقة 



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

 الملخص التنفيذى
 14-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 علدددى بورسدددعيد محافظدددة ى بمددددن مل نظدددام تجميدددع ميددداه الصدددرف الصدددحتيشددد

مددن هددا كددم ويتددراوح اقطار  212 حددوالى بإجمددالى أطددوال يبلدد إنحدددار شددبكات 

, وتنقسدم تلدك محطدة رفدع  16باإلضدافة إلدى عددد  مم 1522مم إلى  152

محطددات معالجددة وأخددرى رفددع التصددرفات إلددى تإلددى محطددات الرفددع محطددات 

يبل  عدد المحطات التى حيث تصرف على مسطحات مائية دون معالجة , 

 1عددددد  مدددوزعيين علدددى محطدددة رفدددع 19 تصدددرف علدددى محطدددات للمعالجدددة 

معالجدددة المنطقدددة  –معالجدددة بورفدددؤاد  –" معالجدددة المزرعدددة محطدددت معالجدددة 

 وتختلدددددف نوعيدددددات, ( 9( , )5( , )4كمدددددا موضدددددو ب شدددددكال )الصدددددناعية " 

بمحطدات دمدى وهمدا المعالجة ما بين محطات لمعالجة الصدرف األ محطات

" معالجددددة المنطقددددة " و "معالجددددة بورفدددددددددددددددددددددؤاد" بينمددددا تخدددددم"معالجددددة المزرعددددة

 جندددددوببالمنطقدددددة الصدددددناعية  الصدددددرف الصدددددناعى النددددداتج مدددددنالصدددددناعية " 

 المدينة.

دون لمائيدددة التدددى تصدددرف علدددى المسدددطحات امحطدددات الرفدددع تلدددك أمدددا عدددن 

والالتدى يقومدا برفدع  S10 "" رفدع اإلسدتثمار " و رفدع محطتين فهما معالجة 

مددددن الجدددددير بالددددذكر أن تلددددك و دون معالجددددة "قندددداة الرسددددوة" تصددددرفاتهم إلددددى 

حدددى  -"منطقدددة القدددابوطىمدددن مدددى ين الصدددرف األدالتصدددرفات هدددى خلددديط بددد

 و" حدددى الشدددرق  -"منطقدددة اإلسدددتثمارمدددن الصدددناعى الصدددرف و " الضدددواحى

تحويدل لسيتضمن المخطط العام لقطداع الصدرف بمحافظدة بورسدعيد مشدروع 

تلددك التصددرفات أدميددة أو سددواءا كانددت التصددرفات علددى محطددة معالجددة تلددك 

ك القضددية , حيددث اعتبددرت تلددبالمحافظددة لتحسددين مسددتوى الصددرف صددناعية 



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

 الملخص التنفيذى
 15-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

من أهداف المخطط العام , باإلضافة إلى محطة رفدع خاصدة بالمينداء وهدى 

 ن داخل الميناء .موقعها م

  مل تفيشدنظام تجميع مياه الصرف الصحى بقرى محافظة بورسعيد  أما عن

هددا كددم ويتددراوح اقطار  15 حددوالى إنحدددار بإجمددالى أطددوال يبلدد شددبكات علددى 

" رفدع بالخدمدة رفدع  ينمحطتضافة إلى عدد باإل مم 922مم إلى  152من 

, ويددتم خدمددة بعددد لددم يدددخلوا المحطددات  4والرضددوان " و " رفددع الحظددائر " 

عددددا "رفدددع الحظدددائر" نقدددل تصدددرفات محطدددات الرفدددع إلدددى محطدددات المعالجدددة 

و يبلدد  عدددد مباشددرة , تصددرف علددى المصددارف الزراعيددة باألراضددى الزراعيددة 

موزعددة مددا بددين محطددات ثددالث المعالجددة لخدمددة القددرى بالمحافظددة  محطددات

موضدددددو  و" معالجددددة أم خلدددددف "  الجندددددوب و" معالجدددددة المناصددددرة " الغددددرب 

 . (6( , )0( , )1ب شكال )زمامتهم 



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

 الملخص التنفيذى
 19-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزرعة( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية إلى محطة معالجة ال1شكل )

 

 A28محطة رفع 

م 911000
0

 يوم\
 R1محطة رفع 

 يوم\3م 233321

 R2محطة رفع 

م 171000
0

 يوم\

 S8محطة رفع 

م 041500
0

 يوم\

 D8محطة رفع 

م 141400
0

 يوم\

 D4محطة رفع 

م 141400
0

 يوم\

 S11محطة رفع 

م 551044
0

 يوم\

 S1محطة رفع 

م 051288
0

 يوم\

  A22 محطة رفع

م 151800
0

 يوم\

غرفة محابس 

 رئيسية

غ

ر 

ف

ة

 

م

ح

ا

ب

س

 

ر 

ئ

ي

 محطة رفع المجمعة

م 0851000
0

 يوم\

 

 ع الظافرمحطة رف

 يوم\3م 123210

محطة معالجة المزرعة 

 )األمريكية(

 يوم\3م 1903000

 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 

( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية إلى 2شكل )
 محطة معالجة بورفؤاد

 

 

ى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية إلى ( رسم بيان3شكل )
 محطة معالجة الصناعية

 
( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية إلى 4شكل )

 محطة معالجة ام خلف



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

 الملخص التنفيذى
 10-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية إلى 5شكل )
 محطة معالجة الرضوان

 
( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية إلى 6) شكل

 محطة معالجة الغرب "المناصرة"

إعداد الوضع الراهن لنظام  وقد تم تجميع بيانات الشبكات من مصادر مختلفة أثناء
الصدددرف الصدددحى ، حيدددث تدددم تجميدددع البياندددات مدددن المحافظدددة وقطاعدددات التشدددغيل 

يئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى وبعدض المكاتدب والصيانة بالمحافظة واله
تجميع ورفع البيانات الالزمة فدى المنداطق ل , كما تم عمل زيارات ميدانيةاإلستشارية

 ."  مطابقة لما تم تنفيذه" التى لم يتوفر بها خرائط أو تصميمات أو لوحات 
األحيداء من حيدث معالجة لامحطات  لزماماتملخص عام  (1)جدول بكما موضو 

 المخدومدددة , محطدددات الرفدددع , المسددداحات المخدومدددة , أعدددداد السدددكان المخددددومين ,
وبياندات خطدوط بدداخل زمدام محطدات الرفدع  باإلضافة إلى أطدوال شدبكات اإلنحددار

بيانددددات محطددددات الرفددددع الغيددددر ملخددددص ل( 2, كمددددا موضددددو بجدددددول )الطددددرد الناقلددددة 
المقترح تقديم مشروعات لهدم ضدمن , و مرتبطة على محطات معالجة بالنظام الناقل 

 خطط المخطط العام لتحويلهم على محطات معالجة .



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

 الملخص التنفيذى
 16-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 بورسعيد تجميع الصرف الصحى بالمناطق المخدومة بمحافظة ( بيانات عناصر نظام8جدول رقم )

 محطات الرفع المناطق الخدومة
المساحة المخدومة 

 )فدان(

عدد السكان 

 المخدوم

 )نسمة(

 أطوال الشبكات )م(
داخل بقطر المجمع ال

 )مم(محطة الرفع

قطر خط الطرد 

 )مم(

طول خط 

 الطرد )م(

تصرف 

التصميمى 

 /يوم0م

 نقطة المصب

المناطق 

 السكنية

ية
ضر

ح
ال
ق 

ط
نا

لم
ا

 

 مدينة بورسعيد

A28 677 72,000 60,626 0600 200 6,706 77,000  المزرعةمحطة معالجة 

A22 072 60,600 06,000 200 700 767 70,200  المحطة الفرعيةS11 

S11 662 22,070 00,200 0600&200 700 0,727 20,066  المجمعةمحطة 

R1 072 00,000 7,070 000 &200 600 0,606 60,062  المجمعةمحطة 

R2 007 00,700 0,720 000 &000 600 0,702 77,000  المجمعةمحطة 

D4 200 76,000 00,020 0000 200 0,200 76,600  المجمعةمحطة 

D8 727 70,270 67,700 0600 700 0,770 76,600  المجمعةمحطة 

 المجمعةمحطة  07,620 0,626 600 200 7,620 62,000 006 الظافر

S1 027 2,720 2,660 200 600 0,000 02,622  محطة الفرعيةs8 

S8 066 7,600 - 700 700 0,070 06,200  المجمعةمحطة 

 مزرعةمحطة معالجةال 020,000 0,020 6000 0200 070,000 027,000 0007 مجمعةال

 S10 محطة رفع القابوطى 12،269 1614 122 422 1،220 دددددددددددددددددددددددددددددد 155 االستثمار
S10 521 92،122 16،994 1222&1522 122 240 15،111 رسوةقناة ال 

 مدينة بورفؤاد

 محطة معالجة بورفؤاد 60,270 7,066 000 700 7,767 60,270 026 العبور

 محطة معالجة بورفؤاد 70,700 7,777 200 700 02,000 60,000 670 االمل

 محطة رفع العبور 0670 000 070  6677 7000 70 5هيئة قناة السويس

    070  0220 ــــــــ 62 2هيئة قناة السويس

      4051202  1201700 71008 لمناطق الحضريةباالمخدوم جمالى إ

ية
يف

لر
 ا
ق

ط
نا

لم
ا

 

 بحيرة المنزلة 5،222 1214 222 222 12،120 - 156 الحظائر منطقة الحظائر
 محطة رفع أم خلف 0,672 6,262 600 000  0,207 0000 07 الكاب قرية الكاب

 محطة معالجة ام خلف 2,706 6,202 000 600 &200 00,072 6,770 000 ام خلف قرية أم خلف

 محطة معالجة الرضوان 6,726 262 000 600 02,020 00,270 027 الرضوان قرية الرضوان

 قرية الجرابعة واألربعين
    000 0,700 200 22 الجرابعة

 محطة معالجة المناصرة

 )لم تعمل بعد(

    000 6,007 700 77 المناصرة قرية المناصرة
 المناصرةمحطة معالجة 

 )لم تعمل بعد(

      101574 571020 578 بالمناطق الريفيةالمخدوم إجمالى  

      4141905 8971520 71985 اإلجمالى بالمناطق السكنية

المناطق 

 الصناعية
 المنطقة الصناعية بالجنوب

 محطة معالجة الصناعية 07,000 702 700  00,707 ـــــــ 607 2رفع 

 محطة معالجة الصناعية 02,000 6,262 700 700 00,207 ــــــــ 677 الحوض السمكى
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 الوضع الراهن لنظام معالجة الصرف الصحى  (6)

 يتضمن نظام معالجة الصرف الصحى بمدن محافظة بورسعيد على محطدة رئيسدية

علددى الحافددة الشددمالية الغربيددة للمدينددة بددالقرب مددن الطريددق  تقددع " معالجددة المزرعددة "

وهددددى تسددددتقبل أرلددددب التصددددرفات األدميددددة مددددن أحيدددداء المدددددن الزهددددور  بحددددى الدددددائرى

, ( 1كما موضو بشدكل )"  A28بالمحافظة عن طريق محطات الرفع " المجمعة , 

/يددددوم 1لددددف مأ 162تبلدددد  تصددددميمية بطاقددددة  1661عددددام منددددذ محطددددة ال تددددم تشددددغيل

تقدددددوم المحطدددددة و  /يدددددوم كتصدددددرف اقصدددددى1الدددددف م 102كتصدددددرف متوسدددددط وبطاقدددددة 

بنظدام )البدرك المهدواه( ويدتم صدرف الميداه المعالجدة رف معالجة ثنائيدة بمعالجة الص

 .ببحيرة المنزلة 

المخطدط و  "محطة معالجة بورفدؤاد"محطة معالجة أخرى بحى بورفؤاد باإلضافة إلى 

لها أن تستقبل تصدرفات حدى بورفدؤاد بالكامدل عدن طريدق محطدات الرفدع " العبدور , 

تبلدد  طاقتهددا و لدم تدددخل الخدمددة بعددد محطددة التلددك و (2كمددا موضددو بشددكل )األمدل " 

وتقددوم المحطددة بمعالجددة الصددرف معالجددة /اليددوم 1م 12،542القصددوى  التصددميمية

 .)أحواض التهوية( ويتم صرف المياه المعالجة بقناة التفريعة  ثنائية بنظام

مل نظددام المعالجددة بالمدددن علددى محطددة لمعالجددة الصددرف الصددناعى الندداتج تكمددا يشدد

عددن بمحطددة "معالجددة المنطقددة الصددناعية" الصددناعية بجنددوب المدينددة مددن المنطقددة 

هدى و  (1كمدا موضدو بشدكل ), الحدوض السدمكى "  2طريق محطدات الرفدع  " رفدع 

تعمدددل بنظدددام المعالجدددة المدمجدددة اى التدددى تجمدددع بدددين نظدددامين مدددن المعالجدددة وهمدددا 

(Activated Sludge With Fixed Packingوالجددير بالدذكر أن المحطدة , ) 

تبلددد  طاقتهددددا علدددى أن  1م 4222تعمدددل بالوقدددت الحددددددالى " كحدددل عددددداجل " بطاقددددة 
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ويدتم صددرف الميداه المعالجدة بقندداة  /اليدوم1م 22،222م فدى الوضدع الدددائالتصدميمة 

 الرسوة .

أما عدن نظدام معالجدة الصدرف الصدحى بقدرى محافظدة بورسدعيد فيشدتمل علدى عددد 

 وهما : ثالث محطات معالجة 

 والتدى تسدتقبل تصدرفات قريدة الرضدوان والتدى يقتصدر زمدام وان " " معالجة الرضد
 تدددم تشدددغيل ,خدمدددة المحطدددة عليهدددا عدددن طريدددق محطدددة رفعهدددا "رفدددع الرضدددوان "

وتقدددوم المحطدددة  /يدددوم1م 2222تبلددد  تصدددميمية بطاقدددة  .....عدددام مندددذ محطدددة ال
ويتم صرف المياه  ) المرشحات الزلطية ( بمعالجة الصرف معالجة ثنائية بنظام

  .بالمحطةمعالجة بالمصارف المحيطة ال
  " عدن طريدق و الكداب  أم خلدف يتدىوالتدى تسدتقبل تصدرفات قر "معالجة أم خلف

 تهداطاقوتلك المحطة لم تدخل بالخدمة بعد و تبلد  ", أم خلفمحطة رفعها "رفع 
 وتقوم المحطة بمعالجة الصرف معالجة ثنائيدة بنظدام /يوم1م 2222تصميمية ال
 ( ويتم صرف المياه المعالجة بالمصارف المحيطة بالمحطة. أحواض التهوية) 

 " والتددى تسددتقبل تصددرفات قريتددى الجرابعددة و المناصددرة عددن  " معالجددة المناصددرة
الرفددددع "رفددددع الجرابعددددة , المناصددددرة", وتلددددك المحطددددة لددددم تدددددخل  طدددداتطريددددق مح

ويددددتم صددددرف الميدددداه  /يددددوم1م 2222التصددددميمية  تهدددداطاقبالخدمددددة بعددددد و تبلدددد  
 جة ببحيرة المنزلة .المعال

( ملخددددص عددددام لبيانددددات محطددددات المعالجددددة التددددى تسددددتقبل تصددددرفات 1وبالجدددددول )

 .محطات الرفع بالنظام الناقل 
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 ( ملخص بيانات محطات معالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة بورسعيد9جدول )

 التكنولوجيا المستخدمة محطة م
 السددعة

"2المساحة "م سنة التشغيل ئىالمصرف النها  المتوسط التصميمى   

/اليوم(1)م  
 الوارد المتوقع حالياً 

/اليوم(1)م  

1 
المعالجة األمريكية 

 "المزرعة"
 بحيرة المنزلة 1،922،222 1661 110،222 162،222 برك أكسدة مهواه

 قناة السويس 222222 لم تدخل بالخدمة المحطة جارى تشغيلها 11،522 أحواض تهوية معالجة بورفؤاد 2

 المعالجة الصناعية 1
Active Sludge with 

Fixed Packing 
 قناة الرسوة 61222 ______ ______ 4،222

 2،222 مرشحات زلطية معالجة الرضوان 4
ال تشتمل المحطة على نتائج 

الواردةلقياسات التصرفات   
 المصارف الزراعية المجاورة ______ ______

 المصارف الزراعية المجاورة ______ لم تدخل بالخدمة المحطة جارى تشغيلها 2،222 أحواض تهوية معالجة "أم خلف" 5

9 
المعالجة بالغرب 

 "المناصرة"
ددددددد  بحيرة المنزلة ______ لم تدخل بالخدمة المحطة جارى تشغيلها 2،222 
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 تصرفات الصرف الصحى المتوقعة فى الوضع الراهن والوضع المستقبلى  (2)

محافظدة بورسدعيد المدينة بسكان لالحالية القصوى  األدمية  تيقدر إجمالى التصرفا

/اليددوم مددنهم إلددى 1م 162،22حيددث يصددل حددوالى /اليددوم , 1م  242،222حددوالى 

بينمددا يصددرف البدداقى علددى المسددطحات محطددات المعالجددة المرتبطددة بالنظددام الناقددل 

ى التصدددددميمية القصدددددو  الطاقدددددات و مدددددن الجددددددير بالدددددذكر أن المائيدددددة دون معالجدددددة ,

" المزرعددة و القائمددة والجددارى إنشدداؤها ينددة بالمدالصددرف األدمددى معالجددة لمحطددات 

ات طدد/اليدوم و بالتددالى فدإن الطاقددة الحاليدة لمح1م 452،222 حددوالىتبلد  بورفدؤاد " 

, باإلضددافة إلددى أندده مددن المتوقددع أن تزيددد المعالجددة تفددى لخدمددة التصددرفات الحاليددة 

إلددى حددوالى بسددنة الهدددف بمحافظددة بورسددعيد  تلددك التصددرفات األدميددة لسددكان المدينددة

بالمدينددة , وبالتددالى تبقددى طاقددات محطددات المعالجددة القائمددة  /اليددوم1م  422،222

 المتوقعة.قادرة على إستيعاب التصرفات 

فتلددك تقدددر ) بالمنطقددة الصددناعية بددالجنوب (  الحاليددةتصددرفات الصددناعية أمددا عددن 

أن الطاقددة الحاليددة لمحطددة المعالجددة , وكمددا سددبق وذكددر /اليددوم 1م 0،252بحددوالى 

لتنفيدذ المرحلدة الثانيدة وبالتالى فالمحطة بحاجدة  /اليوم1م 4،222الصناعية تقدر بد 

, وحيددث أندده مددن المتوقددع زيددادة التصددرفات الصددناعية عنددد سددنة الهدددف إلددى حددوالى 

/اليددددددوم وبالتددددددالى فمطلددددددوب زيددددددادة الطاقددددددة الكليددددددة لمحطددددددة المعالجددددددة 1م 15،222

 إلستيعاب التصرفات المتوقعة بسنة الهدف . الصناعية

محافظة القرى بسكان للصرف الصحى ل الحالية جمالى التصرفات القصوىإ ويقدر 

بينمدددا /اليدددوم ، 1م 6،522حدددوالى صدددرف الصدددحى الين بشدددبكات المخددددومبورسدددعيد 

تقدددددر إجمددددالى الطاقددددات التصددددميمية القصددددوى لمحطددددات المعالجددددة بددددالقرى حددددوالى 
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فتلددددددك المحطددددددات بحاجددددددة لزيددددددادة طاقتهددددددا إلسددددددتيعاب بالتددددددالى م و /اليددددددو 1م 9،222

إلددددى وجددددود بعدددض القددددرى المحرومددددة مددددن الصددددرف  باإلضددددافة,  التصدددرفات الحاليددددة

 حدددددوالىإلدددددى بسدددددنة الهددددددف تقددددددر تصدددددرفاتهم القصدددددوى  بمحافظدددددة بورسدددددعيد والتدددددى

و  , والمخطط مد خدمات الصرف لهم بمشاريع المخطط العام/اليوم 1م  14،222

  العاشر ( . –الفتو  –النورس  –قرى ) الديبة تلك ل

التطددوير المطلددوب بنظددام معالجددة الصددرف الصددحى  المخطددط العددامتناول يسددعليدده و 

الصدحى ، القائم للموازندة بدين متطلبدات الحدالى و المسدتقبلى لمعالجدة ميداه الصدرف 

علدى باإلضافة إلى عرض البددائل المتاحدة لتطدوير محطدات المعالجدة القائمدة بنداءًا 

و بالنهاية سديتم تدرجيو البدديل الدذى عدن  ،توزيع اإلحتياجات على كل زمام محطة 

 طريقة سيتم تطوير النظام القائم .

امددا بالنسددبة لمندداطق التنميددة بشددرق التفريعددة ، فإندده متوقددع لهددا تصددرفات تصددل إلددى 

 /اليوم عند سنة الهدف.1م 422،222حوالى 
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ــــنظم ت   (1) ــــدروليكى ل ــــل الهي ــــائت التحلي ــــع الصــــرف الصــــحى واالحتياجــــات نت جمي

 بورسعيدالمستقبلية  للمناطق المختلفة  بمحافظة 

 نتائج التحليل الهيدروليكى لشبكات االنحدار( 0/1)

مدددم لكافدددة عناصدددر 115تدددم اجدددراء التحليدددل الهيددددروليكي للشدددبكات بدايدددة مدددن قطدددر 

افددة وقددد اعتمددد التحليددل علددى اعتبددار ان ك SewerCadالشددبكة باسددتخدام برنددامج 

لقددم الشدبكات و لالسدلوب   نظدرا 2،215المواسير لهدا معامدل مداننج تسداوم قيمتده 

المتبع في تشغيل المحطات حيث يتم تشغيل الطلمبات بمحطات الرفع بشكل يدوم 

مما يؤدم الى التخزين بالشبكات و الذم يتسدبب فدي حددوث ترسديبات بالشدبكات و 

اندت السدرعة بالمواسدير اعلدى مدن التي قد يكون من الصعوبة ان تنظدف حتدى لدو ك

 السرعة المنظفة الذاتية نظرا السلوب التشغيل المشار اليه.

( تقيدديم خطددوط االنحدددار مددن حيددث اسددتيعابها للتصددرفات 11يوضددو الجدددول رقددم )

%( لتحديددددد  122نسددددبة الددددى طاقتهددددا القصددددوى ) 2211و  2221المتوقعددددة عددددام 

ج الدددى مشدددروعات عاجلدددة الدددى مسدددتوى الخدمدددة ونسدددبة اطدددوال الخطدددوط التدددى تحتدددا

 اجمالى طول الشبكات مقسمة تبعا لزمامات محطات الرفع.
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 2007و  2007تقييم خطوط االنحدار من حيث استيعابها للتصرفات المتوقعة عام ( 50جدول رقم )

 زمام المحطة
اجمالى طول 

 الشبكة

7002 7002 

 نسبة االمتالء
اطوال االجزاء 

 الممتلئة

نسبة اطوال 

 زاء الممتلئةاالج
 نسبة االمتالء

اطوال االجزاء 

 الممتلئة

نسبة اطوال االجزاء 

 الممتلئة

 A28 41404محطة رفع 
 % 1 م 115 % 122-112

52-15 % 1،121 19% 
15-122 % 2،419 21% 
122-152% 2،421 21% 

 % 1 م  91 % 122 -112
152-222% 962 9% 

222%> 115 1% 

 %122نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  A22 14211محطة رفع 

52-15 % 121 0 
15-122 % 524 14 
122-152% 1559 44 

152%> 641 29 

 S11 11012محطة رفع 

122-125 % 961 0 % 52-15 % 519 1 

>125 % 429 5 % 

15-122 % 1111 11 
122-152% 1022 21 

152-222% 1202 11 
222%> 950 0 

 R1 5151محطة رفع 

122-112 % 112 6 % 52-15 % 164 11 

>110%  111 1 % 
15-122 % 

61 9 

122%> 
154 12 

 R2 1601محطة رفع 

122-222 % 04 10 % 52-15 % 155 12 

>200 % 42 0 % 

152-222% 04 10 

222%> 42 0 

 % D4 12201 >100 % 212 9محطة رفع 
52-15 % 015 11 
15-122 % 221 4 
125-152% 220 5 

 D8 21522محطة رفع 

122–152 % 545 9% 
52-15 % 1151 15 
15-122 % 025 6 

152-222% 495 5% 122-222% 199 6 

>200 % 602 11% 
222-122% 942 1 

122%> 001 12 

 6202 محطةرفع الظافر

122-125 % 115 0% 52-15 % 119 11 
125-152% 42 1% 15-122 % 221 12 

>150% 120 1% 
122-152% 916 10 
152-222% 242 15 

222%> 205 11 
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 المجلد السادس )الصرف الصحى(

 الملخص التنفيذى
 21-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 

 زمام المحطة
اجمالى طول 

 الشبكة

7002 7002 

 نسبة االمتالء
اطوال االجزاء 

 الممتلئة

نسبة اطوال 

 االجزاء الممتلئة
 نسبة االمتالء

اطوال االجزاء 

 ممتلئةال

نسبة اطوال االجزاء 

 الممتلئة

 %122نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  S1 0242محطة رفع 
52-15 % 159 11 
15-122 % 24 2,1 

محطة رفع 
 العبور

6646 

122-222 % 122 0 % 52-15 % 151 10 

>200 % 40 4 % 
15-122 % 166 12 
122-152% 411 22 

152%> 140 0 

حطة رفع م
 األمل

10112 

122-112 % 112 6 % 52-15 % 411 6 

 1 111 % 122-15 %15نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز 

محطة رفع هيئة 
 (1قناة السويس)

 %15نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  4251

52-15 % 221 19 

122%> 65 0 

محطة رفع هيئة 
 (2قناة السويس)

 %52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  % 52ء بالشبكات لم تتجاوز نسبة االمتال 1091

محطة رفع 
 الحوض السمكى

 %52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  % 52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  11915

محطة رفع 
 الكاب

 %52وز نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجا % 52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  1915

محطة رفع أم 
 خلف

 %52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  % 52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  11269

محطة رفع 
 الجرابعة

 %52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  % 52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  1111

محطة رفع 
 المناصرة

 %52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  % 52جاوز نسبة االمتالء بالشبكات لم تت 4116

محطة رفع 
 اإلستثمار

 %52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  % 52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  1220

محطة رفع 
S10 

16994 

122-152 % 201 1% 
52-15 % 1152 11 
15-122 % 421 4 

>150 % 02 2,1% 
122-152% 252 2 
152-222% 129 1 

222%> 02 1 
محطة رفع 
 الحظائر

 %52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  %  52نسبة االمتالء بالشبكات لم تتجاوز  12120



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

 الملخص التنفيذى
 20-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 ( نتائت التحليل الهيدروليكى لمحطات الرفع وخطوط الطرد1/2)
( ملخدص لتقيديم طلمبدات محطدات الرفدع 11ات الرفع من حيث الطاقة االسدتيعابية وخدط الطدرد ومددى حاجدة كدال منهمدا الدى اعمدال تطدوير ويوضدو الجددول رقدم )بناءا على نتائج التحليل الهيدروليكى للشبكات تم تقييم اداء محط

 ( ملخص لتقييم خطوط الطرد بكل محطة رفع حتى سنة الهدف 12حتى سنة الهدف وكما يوضو الجدول رقم )

 عتقيم طلمبات محطات الرف( 11)جدول

اسم 
 المحطة

عدد 
الطلمبات 
 الكلى

تصرف 
الطلمبة 

 الواحدة)ل/ث(

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

 2002المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
 2022المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
المتوقع
2032 

 /يوم(3)م

 التعليق على الطلمبات
 صوىالق المتوسطة االدنى القصوى المتوسطة االدنى

A28 6 275 1 3 5 23,760 71,300 118,800 47,517 70,141 86,086 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 
A22 5 150 1 3 4 12,960 38,900 51,800 26,578 39,750 49,137 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 

S11 4 
230 1 1 1 

19,872 40,608 61,344 71,240 101,000 130,725 
المحطة رير قادرة على تحمل التصرف الوارد 

بالوضع الراهن مما أدى فعليًا لظهور طفوحات بزمام 
 شبكة المحطة .

240 0 1 2 

*S11 4 
230 1 1 1 

19,872 40,608 61,344 43,677 64,592  79,354 
 يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة 

 (2211 - 2222 ) 240 0 1 2 

R1 2 
120 1 0 1 

 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 9,484 9,484 9,361 23,328 12,960 10,368
150 0 1 1 

R2 4 220 1 2 3 19,010 38,000 57,000 9,779 9,882 9,882 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 

D4 4 210 1 2 3 18,140 36,300 54,400 35,253 36,250 36,250 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 

D8 4 210 1 2 3 18,140 36,300 54,400 47,056 54,336 56,441 
 يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة 

 (2211 - 2222 ) 

 4 الظافر
80 0 1 2 

3,456 10,368 17,280 19,677 29,066 35,687 
 عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة  يقترح

 (2212 - 2211 ) 40 1 1 1 



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

 الملخص التنفيذى
 26-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

اسم 
 المحطة

عدد 
الطلمبات 
 الكلى

تصرف 
الطلمبة 

 الواحدة)ل/ث(

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

 2002المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
 2022المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
المتوقع
2032 

 /يوم(3)م

 التعليق على الطلمبات
 صوىالق المتوسطة االدنى القصوى المتوسطة االدنى

S1 4 
160 0 1 2 

 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 9,204 9,204 9,361 36,288 22,464 8,640
100 1 1 1 

S8 5 100 1 3 4 8,640 25,900 34,600 12,829 13,140 13,140 ة وال تحتاج إال صيانة دوريةالمحطة بحالة جيد 
العبور 
 القديمة

3 
160 1 2 2 

 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 26,248 23,739 18,969 34,560 27,648 13,824
80 0 0 1 

 انة دوريةالمحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صي 22,859 20,641 16,457 90,700 60,500 30,240 3 2 1 350 4 االمل

الحوض 
السمكى 
 )القديمة(

1 60 1 1 1 5,180 5,200 5,200 4,839 5,398 6،052 
 يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة 

 (2212 - 2211 ) 

 5,874 ,8394 3,343 2,600 1,300 1,300 2 1 1 15 2 الرضوان
 يقترح عمل تدعيم للطلمبات خالل خطة 

 (2212 - 2211 ) 

 2 االستثمار
70 0 1 1 

 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 3,295 3,295 3,138 12,096 6,048 6,048
70 1 0 1 

 القابوطى
(s10) 

4 
306 0 2 2 

22,896 52,877 15،111 49,334 60,801 66,477 
 يقترح عمل احالل و تجديد للطلمبات خالل خطة 

 (2212 - 2211 ) 265 1 0 1 
 المحطة بحالة جيدة وال تحتاج إال صيانة دورية 765 765 729 5,200 5,200 5,180 1 1 1 60 1 لحظائرا

 .  A22على التصرفات الواردة من شبكات زمام خدمتها باإلضافة إلى تصرفات محطة رفع  S11تم تقييم حالة محطة الرفع   ملحوظة  : 

  تم تقييم حالة محطة الرفع*S11 لواردة من شبكات زمام خدمتها فقطعلى التصرفات ا  . 



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

 الملخص التنفيذى
 12-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 تقيم خطوط الطرد بكل محطة رفع (12)جدول 

أسم 
 المحطة

عدد الطلمبات 
 الكلى

تصرف الطلمبة 
 الواحدة )لـ/ث(

التصرف  /يوم(فى حالة3استيعاب خط الطرد)م عدد الطلمبات العاملة
 2002المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
 2022المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
 2032المتوقع
 /يوم(3)م

 التعليق على خط الطرد
 القصوى المتوسطة االدنى

V=0.6m/s
 االدنى

V=1.2m/s
 المتوسطة

V=2.4m/s
 القصوى

A28 6 275 1 3 5 26,100 52,100 104,200 47,520 70,141 86,086 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 تحمل التصرفات المستقبلية

A22 5 150 1 3 4 10,200 20,400 40,700 26,580 39,750 49,137 
يقترح إستبدال قطر خط الطرد الـ 

مم ليمكنه  200مم  بقطر  500
 تحمل التصرفات المستقبلية

S11 4 
230 1 1 1 

19,950 39,900 79,800 71,240 101,000 130,725 
يقترح عمل تدعيم لخط الطرد 

 2 1 0 240 ( 2012 - 2012خالل خطة ) 

*S11 4 
230 1 1 1 

19,950 39,900 79,800 43,680 64,592 79,354 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 2 1 0 240 تحمل التصرفات المستقبلية

R1 2 
120 1 0 1 

6,510 13,030 26,100 9,360 9,484 9,484 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 1 1 0 150 تحمل التصرفات المستقبلية

R2 4 220 1 2 3 6,500 13,000 26,100 9,780 9,882 9,882 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 تحمل التصرفات المستقبلية

D4 4 210 1 2 3 14,700 29,300 58,600 35,250 36,250 36,250 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 تحمل التصرفات المستقبلية

D8 4 210 1 2 3 20,000 39,900 79,800 47,060 54,336 56,441 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 تحمل التصرفات المستقبلية

 4 الظافر
80 0 1 2 

6,510 13,030 26,100 19,680 29,066 35,687 
يقترح عمل تدعيم لخط الطرد 

( 2012 - 2012خالل خطة )   40 1 1 1 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

أسم 
 المحطة

عدد الطلمبات 
 الكلى

تصرف الطلمبة 
 الواحدة )لـ/ث(

التصرف  /يوم(فى حالة3استيعاب خط الطرد)م عدد الطلمبات العاملة
 2002المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
 2022المتوقع
 /يوم(3)م

التصرف 
 2032المتوقع
 /يوم(3)م

 التعليق على خط الطرد
 القصوى المتوسطة االدنى

V=0.6m/s
 االدنى

V=1.2m/s
 المتوسطة

V=2.4m/s
 القصوى

S1 4 
160 0 1 2 

6,510 13,030 26,100 9,360 9,204 9,204 
جيدة و يمكنه  حالة خط الطرد

 1 1 1 100 تحمل التصرفات المستقبلية

S8 5 100 1 3 4 20,000 39,900 79,800 12,830 13,140 13,140 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 تحمل التصرفات المستقبلية

العبور 
 القديمة

3 
160 1 2 2 

14,660 29,310 58,600 18,970 23,739 26,248 
ة و يمكنه حالة خط الطرد جيد

 1 0 0 80 تحمل التصرفات المستقبلية

 22,859 20,641 16,460 58,600 29,300 14,700 3 2 1 350 4 االمل
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 تحمل التصرفات المستقبلية

الحوض 
 السمكى 

1 60 1 1 1 10,200 20,400 40,700 4,840 5,398 5,442 
نه حالة خط الطرد جيدة و يمك
 تحمل التصرفات المستقبلية

 5,874 4,839 3,340 1,600 800 400 2 1 1 15 2 الرضوان
يقترح عمل تدعيم لخط الطرد 

( 2012 - 2012خالل خطة )   

 2 االستثمار
70 0 1 1 

3,660 7,330 14,700 3,140 3,295 3,295 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 1 0 1 70 تحمل التصرفات المستقبلية

القابوطى 
s10 

4 
306 0 2 2 

19,950 39,900 79,800 49,330 60,801 66,477 
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 1 0 1 265 تحمل التصرفات المستقبلية

 765 765 730 6,500 3,300 1,600 1 1 1 60 1 الحظائر
حالة خط الطرد جيدة و يمكنه 
 تحمل التصرفات المستقبلية

 .  A22على التصرفات الواردة من شبكات زمام خدمتها باإلضافة إلى تصرفات محطة رفع  S11تم تقييم حالة محطة الرفع    :ملحوظة  

   على التصرفات الواردة من شبكات زمام خدمتها فقط S11*تم تقييم حالة محطة الرفع 



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

 الملخص التنفيذى
 12-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 مشروعات المخطط العام المقترحة    (9)

ت الصرف الصحى لكل من شبكات االنحدار يقترح االستشارى وضع مراحل لمشروعا

 ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجه من خالل البنود التالية:

 : المرحلة االولى )تحسين الصرف الصحى للمناطق المخدومة(

 الخطوط التى تتجاوز تصرفاتها الواردة  دعيمنحدار لتمشروعات إنشاء شبكات إ

 . طاقتها القصوى

 محطات الرفع التى تتجاوز تصرفاتها الواردة الطاقة ل طويرمشروعات ت

 .االستيعابية القصوى للطلمبات 

  مشروعات لتحسين الصرف الصحى للمناطق التى تصرف على مسطحات مائية

بإدخالها ضمن نظام المعالجة القائم أو إدخال محطات معالجة جديدة على النظام 

 القائم وذلك وفقًا للدراسة .

 الخطوط التى تتجاوز تصرفاتها الواردة  دعيمطوط طرد لتمشروعات انشاء خ

 . طاقتها القصوى

 لمحطات المعالجة التى تتجاوز تصرفاتها الواردة طاقتها  طويرمشروعات ت

 . القصوى

 

 

 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 : المرحلة الثانية )امداد نظام الصرف الصحى للمناطق المحرومة(

 رومة من الصرف مشروعات انشاء شبكات انحدار جديدة لخدمة المناطق المح

الصحى أو المناطق العمرانية الجديدة او المناطق التى يحدث بها زيادة فى 

 .التعداد السكانى 

  مشروعات انشاء محطات رفع لخدمة المناطق المحرومة من الصرف الصحى أو

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

  محطة معالجة جديدة لخدمة المناطق المحرومة من الصرف مشروع انشاء

 . الصحى

وال و تم عمل حصر إلجمالى األطفقد المقدمة بالتقرير ومن خالل الدراسة 

قطاع الصرف الصحى الخاص بالمرحلتين السابق الطاقات المطلوبة لتطوير 

 : ذكرهم وهم على النحو التالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 الملخص التنفيذى
 14-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 بالمناطق المخدومة  و الخاصالمرحلة األولى ( 9/1)

  كم بإجمالى تكلفة  11إجمالى أطوال الخطوط المقترحة لمشاريع اإلنحدار

 مليون جم . 114

  كم بإجمالى  11,5 المقترحة تبل  حوالى الطردمشاريع خطوط إجمالى أطوال

 مليون جم . 12,5تكلفة 

  " تطوير ل ةالمطلوبطاقات قيمة الإجمالى مشروعات لتدعيم محطات رفع

/اليوم بإجمالى تكلفة 1م 112،222يبل  حوالى  الرفعلمحطات ظام القانم الن

 جم . مليون 54

  معالجة  –أم خلف  –مشروعات لتدعيم محطات المعالجة القائمة " الرضوان

 المناصرة " باإلضافة إلى إنشاء محطة إلستقبال تصرفات رفع القابوطى

ستكمال مراحل محطة المعالجة الصناعية, حيث بل  إجمالى قيمة الطاقات  وا 

 جم . مليون 452/اليوم بإجمالى تكلفة 1م 112،222حوالى  ةالمطلوب

وبالتالى يصبو إجمالى تكاليف تطوير النظام القائم لتجميع ومعالجة مياه الصرف 

 مليون جم . 962،5يبل  حوالى  2211الصحى بالمحافظة حتى 

عات المقترحة لنظام ملخص عام للمشرو  ( 10( إلى )11من )ول اوضو الجدتو 
 بورسعيد. الصرف الصحى لمحافظة 

 

 (2012-2002مشروعات الخطة التنفيذية األولى )( 13)جدول 

 )جم( التكلفة التقديريه للمشروع المشروع 
 12،452،222 تحسين الصرف الصحى بحى الضواحى 1

 1234523000 اإلجمالــــــــــى
 



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

 الملخص التنفيذى
 15-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 (2057-2052) ثانيةمشروعات الخطة التنفيذية ال( 54)جدول 

 المشروع 
التكلفة التقديريه للمشروع 

 )جم(

 67,222,000 تحسين الصرف الصحى بحى الزهور 0

 2,220,000 مساكن  الجوهرة–تحسين الصرف الصحى بحى الزهور  6

 6,762,000 تحسين الصرف الصحى بحى العرب بشارع سعد زغلول 0

 0,066,000 اصرتحسين الصرف الصحى بحى العرب بمساكن ن 6

7 
تحسين الصرف الصحى بحى العرب شارع المشير احمد 

 اسماعيل
706,000 

2 
تحسين الصرف الصحى بورفؤاد بشارع محمد متولى 

 الشعرواى
0,000,000 

 706,000 ديسمبر 60تحسين الصرف الصحى بشارع  7

2 
تحسين الصرف الصحى بحى المناخ بشارع  محمد بك 

 فريد
700,000 

7 
مساكن حى -الصرف الصحى بحى الضواحى تحسين

 االسكان
0,700,000 

00 
تحسين الصرف الصحى بورفؤاد بشارع محمد عبد 

 المجيد عثمان
272,000 

 A22 67,000,000انشاء خط طرد  00

 7,700,000 المرحلة االولى لتوسعات محطة رفع الظافر 06

 0,200,000 ازدواج بخط طرد محطة رفع الظافر 00

 6,770,000 الرضوان  حلة االولى لتوسعات محطة رفعالمر 06

 270,000 ازدواج بخط طرد محطة رفع الرضوان 07

 60,000,000 انشاء خط طرد لمحطة رفع القابوطى  02

 60,000,000 انشاء خط طرد لمحطة رفع االستثمار 07

 0,000,000 توسعات محطة معالجة غرب المناصرة 02

 2,000,000 عات محطة معالجة ام خلفالمرحلة االولى لتوس 07

 2,000,000 المرحلة االولى لتوسعات  محطة معالجة الرضوان 60

 020,000,000 المرحلة األولى إلنشاء معالجة الصرف الصحى بالجنوب 60

 20,000,000 المرحلة األولى إلنشاء معالجة الصرف  الصناعى 66

 08810081000 اإلجمالـــــــــــــــى



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

 الملخص التنفيذى
 19-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 (2022-2012) ثالثةمشروعات الخطة التنفيذية ال( 15)ل جدو
 

 المشروع 
 التكلفة التقديريه للمشروع

 )جم(

0 
منطقة عمر بن -تحسين الصرف الصحى بحى الزهور

 العزبزو على ابن ابى طالب
60,770,000 

 0,706,000 شباب الخريجين-تحسين الصرف الصحى بحى الضواحى 6

 S11 5410001000محطة رفع لتوسعات  األولىالمرحلة  0

 0912821000 اإلجمالـــــــــــــــــى
 

 (2022-2022مشروعات الخطة التنفيذية الرابعة )( 16)جدول  
 

 المشروع
 التكلفة التقديريه للمشروع

 )جم(

منطقة عمر بن –تحسين الصرف الصحى بحى الزهور  0

 العزيز
67,027,000 

 20,000,000 الصرف الصحى بالجنوب المرحلة الثانية إلنشاء معالجة 6

 8710811000 اإلجمالـــــــــــــــــى

 

 

 (2032-2022مشروعات الخطة التنفيذية الخامسة )( 12)جدول 
 التكلفة التقديريه للمشروع المشروع 

 )جم(
 512،222 تحسين الصرف الصحى بوفؤاد جواد حسنى 1
 1،222،222 المرحلة الثانية لتوسعات محطة رفع  الظافر 2
 9،222،222 المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة ام خلف 1
 6،222،222 الرضوان المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة  4

 92،222،222 المرحلة الثانية إلنشاء معالجة الصرف الصناعى بالجنوب 5
 2135223000 اإلجمالــــــــــــــــــــــى



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 (2032-2032لخطة التنفيذية السادسة )مشروعات ا( 11)جدول 
 التكلفة التقديريه للمشروع المشروع 
 S11 9،222،222المرحلة الثانية لتوسعات محطة رفع  1
 D8 10،222،222توسعات محطة رفع  2
 922،222 الرضوانالمرحلة الثانية لتوسعات محطة رفع  4
 92،222،222 جنوبالمرحلة الثالثة إلنشاء معالجة الصرف الصناعى بال 5

 1436003000 اإلجمالــــــــــــــــــــــى
 



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

 الملخص التنفيذى
 10-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 المرحلة الثانية و الخاص بالمناطق المحرومة ( 6/2)

  فدان بإجمالى  511إجمالى مساحات المناطق المقترح إمدادها بالشبكات

 مليون جم . 51تكلفة تبل  حوالى 

 اطق المحرومة تبل  إجمالى أطوال خطوط الطرد المقترح إنشاؤها لخدمة المن

 مليون جم . 6كم بإجمالى تكلفة تبل  حوالى  9،5حوالى 

   إجمالى طاقات محطات الرفع المقترح إنشاؤها لخدمة المناطق المحرومة تبل

 مليون جم . 1/اليوم  بإجمالى تكلفة تبل  حوالى 1م 14،222حوالى 

 المحرومة  إجمالى طاقات محطات المعالجة المقترح إنشاؤها لخدمة المناطق

 مليون جم . 41/اليوم  بإجمالى تكلفة تبل  حوالى 1م 14،222تبل  حوالى 

وبالتالى يصبو إجمالى التكاليف المطلوبة إلمداد المناطق المحرومة من الصرف 

مليون  120بنظام لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالمحافظة يبل  حوالى 

 جم .

 
لخدمة المناطق لمشروعات المقترحة ات البيانملخص عام  (16)ويوضو الجدول 

( 1, كما موضو باألشكال )بورسعيد نظام الصرف الصحى لمحافظة المحرومة ب
 ( المشروعات المقترحة بالمناطق المحرومة .6( , )0,)



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

 الملخص التنفيذى
 16-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 للمشاريع المقترحة المناطق المحرومة من الصرف بتكاليفهاملخص  (19)جدول 
اسم المشروع 

 شروعزمام خدمة الم المقترح
المنطقة التابعة لها 
 المنطقة المخدومة

المساحة 
 ) نسمة ( عدد السكان المنطقة المخدومة عند سنة الهدف )فدان(

عناصر المشروع المقترح تنفيذه لخدمة 
 اجمالى تكلفة مشاريع المنطقة مفردات المشروع المنطقة

 1،205 14 حى المناصرة قربة الديبة (1مشروع رقم)

 1،422،222 مم 122مم إلى  115طار تتراوح بين أق شبكات انحدار

11،952،222= 
 لتر/ث 15التصرف التصميمى =  ( 1محطة الرفع المقترحة  رقم ) 

 940،222 متر 15الرافع المطلوب = 

 مم 152القطر =  (1خط الطرد المقترح رقم )
 922،222 متر 922الطول = 

 1،222،222 /اليوم1م 1222التصرف التصميمى =  (.1)محطة المعالجة المقترحة رقم 

 5،241 114 حى الجنوب قربة النورس (2مشروع رقم)

 11،422،222 مم 152مم إلى  115أقطار تتراوح بين  شبكات انحدار

24،222،222 
 لتر/ث 15التصرف التصميمى =  (2محطة الرفع المقترحة رقم )

 1،512،222 متر 22الرافع المطلوب = 

 مم 252القطر =  (2خط الطرد المقترح رقم )
 5،210،222 متر 1105الطول = 

  155 حى الجنوب قرية الحظائر (1مشروع رقم)
 لتر/ث 12التصرف التصميمى =  (1محطة الرفع المقترحة رقم )

 412،222 متر 15الرافع المطلوب = 
2،292،222 

 مم 252القطر =  (1خط الطرد المقترح رقم )
 1،012،222 متر 1222الطول = 

 11،122،222 /يوم1م 1122الطاقة التصميمية =  (.2محطة المعالجة المقترحة رقم ) 5،241  حى الجنوب النورس و الحظائر تىقرب (4مشروع رقم)

 1،126 151 حى الجنوب قربة الفتو (5مشروع رقم)

 15،122،222 مم 152مم إلى  115أقطار تتراوح بين  شبكات انحدار

11،212،222 
 لتر/ث 52التصرف التصميمى =  (4محطة الرفع المقترحة رقم )

 2،192،222 متر 15الرافع المطلوب = 

 مم 252القطر =  (4خط الطرد المقترح رقم )
 152،222 متر 500 الطول = 

 15،222،222 وم/ي1م 5222الطاقة التصميمية =  (.3محطة المعالجة المقترحة رقم )

 5،910 112 حى الجنوب قربة العاشر (9مشروع رقم)

 11،222،222 مم 122مم إلى  115أقطار تتراوح بين  شبكات انحدار

29،112،222 
 لتر/ث 52التصرف التصميمى =  (5محطة الرفع المقترحة رقم )

 2،192،222 متر 15الرافع المطلوب = 

 مم 252القطر =  (5خط الطرد المقترح رقم )
 152،222 متر 522الطول = 

 12،222،222 /يوم1م 4222الطاقة التصميمية =  (.4محطة المعالجة المقترحة رقم )



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

 الملخص التنفيذى
 42-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 

 (4-3-2) يوضح عناصر المشروعات المقترحة ( 2)شكل

 

 (1) يوضح عناصر المشروع المقترح  ( 1)شكل

 
 (6-5) ةيوضح عناصر المشروعات المقترح   ( 9)شكل



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

 الملخص التنفيذى
 41-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 بمنطقة " شرق التفريعة "مشروعــــــــــــــــــــــــــــــات التنمية ( 9/3)

 مناطق التنمية( 9/3/1)

  كم بإجمالى تكلفة  21,5إجمالى أطوال الخطوط المقترحة لمشاريع اإلنحدار

 مليون جم . 112تبل  حوالى 

  مناطق التنمية المقترح إنشاؤها لخدمة إجمالى أطوال مشاريع خطوط  الطرد 

 مليون جم . 122تبل  حوالى  كم بإجمالى تكلفة 11تبل  حوالى 

  بل  تإنشاؤها لخدمة مناطق التنمية المقترح  محطات الرفعطاقات قيمة إجمالى

 مليون جم . 215تبل  حوالى /اليوم بإجمالى تكلفة 1م 922،222حوالى 

   لخدمة مناطق التنميةالمقترح إنشاؤها  محطات المعالجة طاقاتقيمة إجمالى 

 مليون جم . 022 تبل  حوالى /اليوم بإجمالى تكلفة1م 422،222يبل  حوالى 

 

لتجميع ومعالجة مياه  إمداد مناطق التنمية بنظاموبالتالى يصبو إجمالى تكاليف 

 جم . ارملي 1,91الصرف الصحى يبل  حوالى 

 للقرى القائمة بمناطق التنمية
 فدان بإجمالى  112قترح إمدادها بالشبكات إجمالى مساحات المناطق الم

 مليون جم . 112تكلفة تبل  حوالى 

   إجمالى أطوال خطوط الطرد المقترح إنشاؤها لخدمة المناطق المحرومة تبل

 مليون جم . 6كم بإجمالى تكلفة تبل  حوالى  9،5حوالى 

 ل  إجمالى طاقات محطات الرفع المقترح إنشاؤها لخدمة المناطق المحرومة تب

 مليون جم . 1/اليوم  بإجمالى تكلفة تبل  حوالى 1م 14،222حوالى 



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

 الملخص التنفيذى
 42-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

  إجمالى طاقات محطات المعالجة المقترح إنشاؤها لخدمة المناطق المحرومة

 مليون جم . 41/اليوم  بإجمالى تكلفة تبل  حوالى 1م 14،222تبل  حوالى 

رومة من الصرف وبالتالى يصبو إجمالى التكاليف المطلوبة إلمداد المناطق المح

مليون  120بنظام لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالمحافظة يبل  حوالى 

 جم .

 
ملخص عام للمشروعات المقترحة لنظام ( 24( إلى )22من )ول اوضو الجدتو 

 بورسعيد. لمحافظة بمنطقة شرق التفريعة الصرف الصحى 



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

 الملخص التنفيذى
 41-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 صرف  –تنمية اريع المشروعات الخطة التنفيذية الثانية الخاص بمش( 20جدول )
 "2012-2012" 

 التكلفة التقديرية )جنية( المشروع المقترح
 112،222،222 لمناطق التنمية تنفيذ جميع شبكات االنحدار
 112،222،222 للقرم القائمة تنفيذ جميع شبكات االنحدار

% مدددن 12محطدددات الرفدددع وتشدددمل مشدددروع المرحلدددة االولدددى مدددن تنفيدددذ 
  % من االعمال الكهروميكانيكية12االعمال المدنية و
 ) لمناطق التنمية (

110،652،222 

 1522*2, 922, 122, 222ر اقطددذات أطددرد ال وطخطددتنفيددذ جميددع 
 لمحطة المعالجة المقترحة  بمناطق التنمية الرفع اتمم من محط

214،992،222 

% مدددن 12محطدددات الرفدددع وتشدددمل  مشدددروعالمرحلدددة االولدددى مدددن  تنفيدددذ
  % من االعمال الكهروميكانيكية12ة واالعمال المدني

 ) لمناطق القائمة (
5،925،222 

مدددددم مدددددن  122*2, 222* 1ر اقطدددددذات أطدددددرد  وطخطدددددتنفيدددددذ جميدددددع 
 المعالجة المقترحة اتلمحط بالمناطق القائمة الرفع اتمحط

41،022،222 

انشددداء محطدددة المعالجدددة النقدددالى ح تنفيدددذ المرحلدددة االولدددى مدددن محطدددة  
 حةالمعالجة المقتر 

115،222،222 

 مددددم للددددتخلص مددددن الميدددداه المعالجددددة 2222انشدددداء خددددط انحدددددار بقطددددر
 قندداهبالقائهددا فددى ال الخاصددة بمحطددة المعالجددة المقترحددة بمندداطق التنميددة

ح خددط الددتخلص مددن الميدداه المعالجددة مددن  م تقريبددا 152بطددول يسدداوى 
 مم 252المحطة النقالى بقطر 

1،115،222 

 1302534103000 ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالجمال

 



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

 الملخص التنفيذى
 44-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

 صرف –التنمية مشروعات الخطة التنفيذية الثالثة الخاص بمشاريع ( 21جدول )
 "2012-2022" 

 التكلفة التقديرية )جنية( المشروع المقترح

% مدددن 12محطدددات الرفدددع وتشدددمل مشدددروع مدددن  ثانيدددةالمرحلدددة التنفيدددذ 
  ن االعمال الكهروميكانيكية% م12االعمال المدنية و
 ) لمناطق التنمية (

62،922،222 

% مدددن 12محطدددات الرفدددع وتشدددمل  مشدددروعمدددن  ثانيدددةالمرحلدددة ال تنفيدددذ
  % من االعمال الكهروميكانيكية12االعمال المدنية و
 ) لمناطق القائمة (

1،912،222 

 192،222،222 تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة المقترحة

 25432903000 ىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجمالاال
 

  صرف –التنمية مشروعات الخطة التنفيذية الرابعة الخاص بمشاريع ( 22جدول )
"2022-2022" 

 التكلفة التقديرية )جنية( المشروع المقترح

% مدددن 22محطدددات الرفدددع وتشدددمل مشدددروع مدددن  ثالثدددةالمرحلدددة التنفيدددذ 
  عمال الكهروميكانيكيةاال

 ) لمناطق التنمية (
19،252،222 

% مدددن 22محطدددات الرفدددع وتشدددمل مشدددروع مدددن  ثالثدددةالمرحلدددة التنفيدددذ 
  االعمال الكهروميكانيكية

 ) لمناطق القائمة (
1،412،222 

 192،222،222 ثالثة من محطة المعالجة المقترحةالتنفيذ المرحلة 

 19232203000 ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالجمال
 



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

 الملخص التنفيذى
 45-م

 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )بورسعيد(

 

  صرف –التنمية مشروعات الخطة التنفيذية الخامسة الخاص بمشاريع ( 23جدول )
"2022-2032" 

 المشروع المقترح
التكلفة التقديرية 

 )جنية(
% مدددن 12محطدددات الرفدددع وتشدددمل مشدددروع مدددن  رابعدددةالمرحلدددة التنفيدددذ 

  االعمال الكهروميكانيكية
 ناطق التنمية () لم

10،125،222 

% مدددن 12محطدددات الرفدددع وتشدددمل مشدددروع مدددن  رابعدددةالالمرحلدددة تنفيدددذ 
  االعمال الكهروميكانيكية

 ) لمناطق القائمة (
114،222 

 192،222،222 من محطة المعالجة المقترحة رابعةالتنفيذ المرحلة 

 12131593000 ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالجمال
 

  صرف –التنمية مشروعات الخطة التنفيذية السادسة الخاص بمشاريع ( 24جدول )
"2032-2032" 

 المشروع المقترح
التكلفة التقديرية 

 )جنية(
% مددن 12محطددات الرفددع وتشددمل مشددروع مددن  خامسددةالمرحلددة التنفيددذ 

  االعمال الكهروميكانيكية
 ) لمناطق التنمية (

10،125،222 

% مددن 12محطددات الرفددع وتشددمل مشددروع مددن  خامسددةالالمرحلددة يددذ تنف
  االعمال الكهروميكانيكية

 ) لمناطق القائمة (
114،222 

 192،222،222 من محطة المعالجة المقترحة خامسةالتنفيذ المرحلة 

 12131593000 ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالجمال
 


