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 الملخص التنفيذى

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

محافظة السويس على الحد تقع و التخطيطية السبعة لجمهورية مصر العربية( , 

الشرقى لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة السويس احد المدن الثالثة 

كم شرق مدينة  121تبعد مدينة السويس حوالى الرئيسية على قناة السويس. و 

لقناة كم جنوب مدينة االسماعيلية ويقع فيها المدخل الجنوبي  57القاهرة و

ة السويس من انهيارات بالبنية التحتية خالل الحرب فى . وقد عانت محافظالسويس

. ولذلك بذلت الحكومة جهودًا كبيرة العادة االنشاء 1651و 1695الفترة ما بين 

من أجل عودة المواطنيين لديارهم. وتم اعداد مخطط عام لنظام المياه والصرف 

 أيضًا. 1661وفى سنة  1656الصحى لمدينة السويس فى سنة 

 

مع  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحىتعاقدت  2115وفى عام 

" العداد مشروع المخطط العام المستقبلى طلعت وامامالمكتب الهندسى االستشارى "

 -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
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
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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ة السويس إلى محطات تنقيةة و و ينقسم نظام اإلمداد بمياه الشرب والتوزيع بمحافظ

شبكات تقوم هيئة قناة السويس بإدارتها وعمةل التشةليل والصةيانه لهةا وهةى متواجةدة  

المحليةةةات بإدارتهةةةا وعمةةةل التشةةةليل  تقةةةومبقلةةةب المحافظةةةة بمدينةةةة السةةةويس واخةةةرى 

 والصيانه لها وتلك الممثلة فى حى الجناين وبعض المناطق الصناعية و السياحية.

ل تحسينات ملحوظة لنظام التلذية بمياه الشرب خالل العقود الماضية وقد تم عم

لمياه الشرب  من كل من هيئة قناة السويس والهيئة العامةنتيجة للجهود المبذولة 

والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئات 

 الحكومية االخرى.

 اهداف المخطط العام  (1)

لنظةةام ميةةاه الشةةرب بمحافظةةة السةةويس إلةةى وضةةع اطةةار عةةام يهةةدف المخطةةط العةةام 

واستراتيجية واضحة المعالم لتطةوير نظةام ميةاه الشةرب لتلبيةة اإلحتياجةات الحاليةة و 

, وكةذلك تحديةد مشةاكل نظةام 2115المستقبلية بمحافظة السويس حتى سةنة الهةدف 

بةدائل للتطةوير انتاج وتلذية مياه الشرب فى الوضع الراهن ، ثم اقتراح مشةروعات و 

لحةةل مشةةاكل الوضةةع الةةراهن و لخدمةةة االحتياجةةات المسةةتقبلية ، مةةع تحديةةد اولويةةات 

 المشاريع ووضع خطة خمسية تنفيذية لها.
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 دراسة المخطط العام  (2)

 2كةم 11،179 الكليةة لمحافظةة السةويس )أى منطقةة الدراسةة( حةوالى مساحةتبلغ ال

ق سكنية وأخرى صناعية و سياحية , إلى مناط الدراسة بالمحافظةمناطق ، وتنقسم 

التجمعةةةةات السةةةةكنية واسةةةةتخدامات االراضةةةةى داخةةةةل ( توزيةةةةع 1وتوضةةةةح لوحةةةةة رقةةةةم )

 ( .1) يتضح هذا التوزيع بجدول, وكذلك  منطقة الدراسة

 بالمحافظةالدراسة مناطق توزيع (  1جدول )

 موقعها بالمحافظة المناطق 

 السكنية

 ( ةالسويس و السالم التعاونيمدينتى ) 

  تجمعات سكانية متفرقة بشمال قسم الجناين )قرية جنيفة وتوابعها– 

 قرية كبريت وتوابعها (

 تجمعات سكانية متفرقة على جانبى ترعة السويس بالشمال 

 تجمعات سكانية متفرقة على جانبى ترعة السويس بالجنوب 

  قرية  –تجمعات سكانية متفرقة بجنوب قسم الجناين )قرية العمدة

 قرية محمد عبده ( –قرية االلبان الجديدة  –عامر 

 قرية الشلوفة 

 قرية الرائد 

 تجمعات سكانية متفرقة شمال مدينة السويس 

 الصناعية

  1 المنطقة الصناعية 

   2المنطقة الصناعية 

   3المنطقة الصناعية 

   4المنطقة الصناعية 

   5المنطقة الصناعية 

 المنطقة الصناعية بفيصل 

 الدبيةالمنطقة الصناعية با 

 المنطقة الصناعية بعتاقة 

 منطقة المصانع 

 شركات البترول 

 المنطقتين الصناعيتين بشمال غرب خليج السويس 

 السياحية

 القرى السياحية بشمال قسم الجناين 

 منطقة شمال عيون موسى 

  منطقة العين السخنة )القرى السياحية بشمال غرب خليج السويس– 

 ستيال دى مارى (
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لدراسة أيضًا التوسعات المستقبلية المتوقعة بالمناطق السابق ذكرها وتشمل منطقة ا

و  التخطيط العمرانى, وتنقسم مناطق التوسعات المستقبلية إلى مناطق تتبع هيئة 

هى الخاصة بتوسعات المدن و القرى والمراكز القائمة و مناطق تتبع هيئة التنمية 

 السياحية.

 اضىالدراسات السكانية و استخدمات االر  (3)

تم عمل دراسات سةكانية للوضةع الةراهن والمسةتقبلى مةن خةالل تجميةع بيانةات تعةداد 
السةةةكان مةةةن الجهةةةاز المركةةةزى للتعبئةةةة العامةةةة واالحصةةةاء ، كمةةةا تةةةم عمةةةل دراسةةةات 
إلسةةةتخدامات االراضةةةى فةةةى الوضةةةع الةةةراهن والمسةةةتقبلى مةةةن خةةةالل صةةةور االقمةةةار 

مةةن دراسةةات هيئةةة التخطةةيط  الصةةناعية وكةةذلك مةةن خةةالل تجميةةع البيانةةات الالزمةةة
 العمرانى وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية.

الجهةةاز  لبيانةةاتطبقةةًا  2119وقةةد بلةةغ أحةةدد تعةةداد سةةكانى لمحافظةةة السةةويس لعةةام 
ألةةف نسةةمة , وقةةد تةةم اسةةتخدام هةةذا  711المركةةزى للتعبئةةة العامةةة واالحصةةاء حةةوالى 

 ,2115أعةةةةداد السةةةةكان حتةةةةى سةةةةنة الهةةةةدف  التعةةةةداد كتعةةةةداد لسةةةةنة االسةةةةاس لتقةةةةدير
,  2115سةةةنة الهةةةدف  حتةةةى( تقةةةديرات السةةةكان المتوقعةةةة 2ويوضةةةح الجةةةدول رقةةةم )

 مقسمة كل خمسة سنوات .
وقد اتبع االستشارى منهجية التنبؤ بالسكان عن طريق امتةداد الرسةم البيةانى للعالقةة 

ان فةةةى السةةةنوات بةةةين الةةةزمن والتعةةةداد السةةةكانى لكةةةل حةةةى او قريةةةة مةةةن بيانةةةات السةةةك
،  1619السةةةةابقة مةةةةن الجهةةةةاز المركةةةةزى للتعبئةةةةة العامةةةةة واالحصةةةةاء فةةةةى السةةةةنوات )

(, كمةةا اخةةذ االستشةةارى فةةى االعتبةةار مةةدى امكانيةةة اسةةتيعاب كةةل 2119،  1669
حى أو قرية لتعداد السكان المتوقع عن طريق حساب الكثافة السكانية المتوقعة لكل 

تشةةةبع لكةةةل حةةةى أو قريةةةة مةةةع االخةةةذ فةةةى االعتبةةةار حةةةى أو قريةةةة ومقارنتهةةةا بكثافةةةة ال
 التوسع والبناء في االحياء المختلفة.امكانية 
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 سنوات على مستوى المحافظة 5المتوقعة كل  التعداد الحالى والتقديرات المستقبلية( 2جدول )
 2037 2032 2027 2022 2017 2012 2007 2002 السنة

 تقديرات السكان

 باأللف
015 055 075 936 759 775 500 63730 

) حضر و السكنيةةةة مساحات وتعداد السكان بالمناطق( 1ويوضةةةةح جةةةةدول رقم )
  ريف( بمحافظة السويس حاليا وعند سنة الهدف.

. 
 5557السويس ) بمحافظة  السكان بالمناطق الحضرية والريفية ( مساحات وتعداد 3جدول )

 ( 5537و 

 المناطق السكنية

تعداد ال

كان الس

5557 
 )نسمة(

تعداد ال

 التقديرى

5537 
 )نسمة(

المساحة 

 الكلية
 )فدان(

الكثافة 

السكانية 

عام 

5537 
 )فرد/فدان(

المدن 

)المناطق 

 الحضرية(

 27 10,107 222,534 331,143 السويسمدينة 

 32 1,253 53,212 34,270 السالم التعاونيةمدينة 

 91 113799 7193127 2353219 اإلجمالى بالمدن

القرى 

)المناطق 

 الريفية(

تجمعات سكنية متفرقة بشمال 

 قسم الجناين
17,131 23,370 1,330 50 

تجمعات سكنية متفرقة على 

 نبى ترعة السويس بالشمالاج
20,345 31,121 150 201 

 51 132 3,123 19031 قرية الشلوفة

 20 77 4,202 1,345 قرية الرائد

تجمعات سكنية متفرقة على 

انبى ترعة السويس ج

 بالجنوب

24,341 32,113 323 114 

تجمعات سكنية متفرقة 

 بجنوب قسم الجناين
11,131 20,175 1,024 57 

تجمعات سكنية متفرقة شمال 

 مدينة السويس
2,373 1,254 142 2 

 99 33335 5513372 563052 اإلجمالى بالقرى

 95 103152 6373019 0553555 إجمالى سكان المحافظة

على المساحة الكلية 2115* "هى كثافة لتعداد سكان  2115ملحوظة : " الكثافة 
 للمدينة والقرية .
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بعض المناطق ( توزيع و مساحات المناطق الصناعية و 4و يوضح جدول )
 ( .2115و  2115السياحية بالمحافظة )

  5537و  5557لعامى المناطق الصناعية و السياحية ( مساحات 2جدول )

 السويسظة بمحاف
 

 
 المساحة المنماه

 (بالفدان) 5557

 المساحة الكلية

 (بالفدان) 5537

المناطق 

 صناعيةال

 111 111 1المنطقة الصناعية 

 37 37 2المنطقة الصناعية 

 171 171 3المنطقة الصناعية 

 252 252 4المنطقة الصناعية 

 175 175 5المنطقة الصناعية 

 1,211 1,211 المنطقة الصناعية بفيصل

 302 302 منطقة المصانع 

 1,232 1,232 شركات البترول

 2,237 2,237 المنطقة الصناعية بعتاقة

 72 ـــــــــــ المنطقة الصناعية باالدبية

المنطقتين الصناععيتين بشمال غرب 

 خليج السويس
2,325 55,472 

مساحات الصناعى جمالىإ  63205 953936 

المناطق 

حيةسياال  
 54 54 القرى السياحية بشمال قسم الجناين

مساحات السياحى جمالىإ  02 02 
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اماعن باقى المناطق السياحية بالمحافظة فسيتم عرضها بمعلومية عدد االفراد 

بيانات هيئة التنمية  لىوالعاملين المخطط عليهم تنمية تلك المناطق بناءا ع

واالفراد والعاملين بكل منطقة كما  ( عدد اللرف7السياحية ويوضح الجدول رقم )

 يلى :

 عدد الغرف و االفراد والعاملين بمنطقتى عيون موسى و العين السخنة ( 0جدول )

 السويسبمحافظة 
 

 عدد االفراد عدد الغرف  
عدد غرف 

 العاملين
 عدد العمال 

المناطق 

 السياحية

منطقة عيون 

 موسى 
2,500 2,500 2,110 7,500 

منطقة العين 

 لسخنةا
15,100 15,100 31,543 32,300 

 223255 323306 173955 173955 االجمالى 

 

  الصرف الصحى الحالية والمستقبلية معدالت (1)
 السويسبمحافظة  تجميعها التصرفات المتوسطة المتوقعيتناول هذا البند 

 معدالت الصرف بالمناطق السكنية ( 9و يوضح جدول ) , مختلف أنشطتهال

ذلك بعد أخذ معدل و الصناعية و أيضًا السسياحية و  لقرى() المدن و ا

 تقديرات( 5) يوضح جدول ,كما من مياه الشرب 1,6التخفيض بمياه الصرف 

حاليًا محافظة الب المتوسطة للسكان بالمناطق الحضرية والريفية التصرفات

 تقديرات (1و يوضح جدول ), ( 2115( و مستقباًل )عام  2115)عام 

و  2115) ى ةةةة لعامةةةةةةة و السياحيةةةةاطق الصناعيةةةةةةنةالمبلمتوسطة ا التصرفات

 .محافظةالب(  2115
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 ( 5537و  5557)  السويسبمحافظة  لمناطق الخدمة( معدالت الصرف 9جدول )

  المناطق
معدل 

 التخفيض
 5537و 5557معدل الصرف بعام 

 السكنية
 المدن

5.6 

 لـ/فرد/اليوم 351.0

 لـ/فرد/اليوم 155 القرى

 الصناعية

 /هكتار/يوم3م  02 1المنطقة الصناعية 

 /هكتار/يوم3م  20 2المنطقة الصناعية 

 /هكتار/يوم3م  20 3المنطقة الصناعية 

 /هكتار/يوم3م  20 4المنطقة الصناعية 

 /هكتار/يوم3م  20 5المنطقة الصناعية 

 ر/يوم/هكتا3م  20 المنطقة الصناعية بفيصل 

 /هكتار/يوم3م  20 منطقة المصانع 

 /هكتار/يوم3م  15 شركات البترول

 /هكتار/يوم3م  20 المنطقة الصناعية بعتاقة

 /هكتار/يوم3م  20 المنطقة الصناعية باالدبية

 /هكتار/يوم3م  20 المنطقتين الصناعيتين بشمال غرب خليج السويس

 السياحية

 لـ/فرد/اليوم  351.0 ال قسم الجناينالقرى السياحية بشم

 منطقة عيون موسى -

 منطقة  العين السخنة -

 لـ/فرد/اليوم  359 لالفراد

 لـ/فرد/اليوم  20 العاملين
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 ( 5537و  5557)  السويسبمحافظة  المتوسطة للسكان بالمناطق الحضرية والريفيةالتصرفات تقديرات ( 7جدول )

 /اليوم(3)م 5537المتوسطة  لتصرفاتا /اليوم(3)م 5557المتوسطة  تالتصرفاا المناطق السكنية

المدن 

)المناطق 

 الحضرية(

 133,754 120,042 السويسمدينة 

 12,124 10,332 السالم التعاونيةمدينة 

 5103615 1353372 /اليوم(3المتوسطة بالمدن )م تصرفاتإجمالى 

القرى 

)المناطق 

 الريفية(

 12,417 3,220 بشمال قسم الجناين تجمعات سكنية متفرقة

 5,203 3,222 تجمعات سكنية متفرقة على جانبى ترعة السويس بالشمال

 1,723 131 قرية الشلوفة

 121 242 قرية الرائد

 2,240 4,311 تجمعات سكنية متفرقة على جانبى ترعة السويس بالجنوب

 10,351 3,274 تجمعات سكنية متفرقة بجنوب قسم الجناين

 1,551 1,133 تجمعات سكنية متفرقة شمال مدينة السويس

 363526 193119 اإلجمالى بالقرى

 5003797 1293265 /اليوم(3السكنى بالمحافظة )م تصرفاتإجمالى 
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 5557المناطق الصناعية و السياحية لعامى بالمتوسطة  التصرفات تقديرات(5جدول )

 السويسبمحافظة  5537و 

  

 تصرفات   

لمساحات المنماه ا

 /اليوم(3)م 5557

 تصرفات   

لمساحات الكلية ا

 /اليوم(3)م 5537

المناطق 

 الصناعية

 3,551 3,551 1المنطقة الصناعية 

 702 702 2المنطقة الصناعية 

 3,241 3,241 3المنطقة الصناعية 

 12,313 12,313 4المنطقة الصناعية 

 3,315 3,315 5المنطقة الصناعية 

 31,770 31,770 المنطقة الصناعية بفيصل

 5,711 5,711 منطقة المصانع 

 3,347 3,347 شركات البترول

 43,500 43,500 المنطقة الصناعية بعتاقة

 13,500 ــــــــــــ المنطقة الصناعية باالدبية

المنطقتين الصناعيتين بشمال غرب خليج 

 السويس
007,44 300,000 

  1,300,130 1923355 يةالصناع للمساحات تتصرفاإجمالى 

المناطق 

 السياحية

 361 361 القرى السياحية بشمال قسم الجناين

 37844 37844 منطقة شمال عيون موسى

منطقة العين السخنة )القرى السياحية بشمال 
 347844 347844 قرية ستيال دى مارى( -غرب خليج السويس 

 11,111 11,111 السياحى تصرفاتإجمالى 
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 )السويس(

 

 الوضع الراهن لنظام تجميع الصرف الصحى (4)

  تقةةةوم المحليةةةةات بمحافظةةةةة السةةةةويس بةةةادارة و تشةةةةليل وصةةةةيانة معظةةةةم نظةةةةام

تجميةةةةع ومعالجةةةةة الصةةةةرف الصةةةةحى بالمنةةةةاطق السةةةةكنية بالمحافظةةةةةغير ان 

هنةةاك منةةاطق خةةارج نطةةاق منطقةةة خدمةةة المحليةةات تمتلكةةه وتشةةلله القةةوات 

ميةةةة االخةةةرى أو منةةةاطق صةةةناعية عامةةةة أو المسةةةلحة وبعةةةض الهيئةةةات الحكو 

 خاصة تقوم بالخدمة الذاتية المنفصلة.

  مخدومةة بنظةام صةرف صةحى متكامةل مكةون  بأكملهةاتعتبةر مدينةة السةويس

(  محطةةة معالجةةةة –خطةةوط طةةرد  –محطةةات رفةةع  -شةةبكات انحةةدار مةةن )

 عدا منطقة حوض الدرس ومناطق صليرة موجودة بحى االربعين.

  الجباليات يتم نقل تصرفاتهم عن طريق  -المنشية  –مدة الع  –عامر ى قر

شةةبكات انحةةدار ثةةم الةةى محطةةات رفةةع خاصةةة بهةةذه القةةرى ومنهةةا الةةى النظةةام 

القائم بالمدينة لتصل كاًل من تصرفات مدينة السويس والقرى المذكورة سابقًا 

 الى محطة معالجة السويس.
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 السويسناطق الدراسة بمحافظة بم نظام الصرف الصحى القائمعناصر ( 6جدول رقم )

 النظام القائمعناصر  توزيع المناطق السكنية و الصناعية والسياحية بالمحافظة

المناطق 

 السكنية

المدن 

)المناطق 

 الحضرية(

 السويس مدينة
لخدمة مدينة السويس محطة معالجة  -خطوط طرد  –محطات رفع  -شبكات إنحدار

 ق صغيرة موجودة بحى االربعينعدا منطقة حوض الدرس ومناط السويس

 خط طرد –رفع  ةمحط -شبكات إنحدار السالم التعاونيةمدينة 

القرى 

)المناطق 

 الريفية(

تجمعات سكنية متفرقة بشمال قسم الجناين )قرية جنيفة 

 قرية كبريت وتوابعها( -وتوابعها 
 ال يوجد

  يوجدال تجمعات سكنية متفرقة على جانبى ترعة السويس بالشمال

 ال يوجد تجمعات سكنية متفرقة على جانبى ترعة السويس بالجنوب

تجمعات سكنية متفرقة 

 بجنوب قسم الجناين

 خط طرد – رفع محطة -شبكات إنحدار قرية العمدة

 خط طرد – رفع محطة -شبكات إنحدار قرية عامر

 قرية االلبان الجديدة
 ال يوجد

 قرية محمد عبده

 ال يوجد رية الشلوفةق

 ال يوجد رائدمنطقة ال

شمال مدينة السويستجمعات سكنية متفرقة   خطوط طرد – رفع محطات -شبكات إنحدار 

المناطق 

 الصناعية

 1المنطقة الصناعية 

 2المنطقة الصناعية 

 3المنطقة الصناعية 

 4المنطقة الصناعية 

 5المنطقة الصناعية 

 المنطقة الصناعية بفيصل

 المنطقة الصناعية باالدبية

 المنطقة الصناعية بعتاقة

 منطقة المصانع

 شركات البترول

 نظام صرف خاص

 ال يوجد المنطقتين الصناعيتين بشمال غرب خليج السويس

المناطق 

 السياحية

 ال يوجد القرى السياحية بشمال قسم الجناين

 منطقة شمال عيون موسى

ستيال  –خنة )القرى السياحية بشمال غرب خليج السويس منطقة العين الس نظام صرف خاص

 دى مارى(
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  يشةةتمل نظةةةام تجميةةةع ميةةةاه الصةةةرف الصةةحى بمدينةةةة السةةةويس علةةةى شةةةبكات

مةم  157كةم ويتةراوح اقطارهةا مةن  295إنحدار بإجمالى أطوال يبلغ حةوالى 

محطةة رفةع مةا بةين محطةات فرعيةة  19مةم باإلضةافة إلةى عةدد  2111إلى 

تبةةر محطةةة عتاقةةة هةةةى محطةةة الرفةةع الرئيسةةية بمدينةةة السةةةويس ورئيسةةية وتع

التةةى يصةةةب عليهةةةا جميةةةع تصةةةرفات المحطةةةات الفرعيةةةة االخةةةرى ، كمةةةا انهةةةا 

تتوسط المسافة بين محطة المعالجة القديمة )بةرك االكسةدة المللةاة( ومحطةة 

 .(1) شكلمعالجة السويس الجديدة. كما موضح ب

 الصحى بقرى محافظة السويس على  بينما يشتمل نظام تجميع مياه الصرف

كةةةم ويتةةةراوح اقطارهةةةا مةةةن  17شةةةبكات إنحةةةدار بإجمةةةالى أطةةةوال يبلةةةغ حةةةوالى 

محطةةات رفةةع بالخدمةةة, ويةةتم  4مةةم باإلضةةافة إلةةى عةةدد  411مةةم إلةةى  157

 نقل تصرفات محطات الرفع إلى محطة معالجة السويس.

 ة وتخةةدم محافظةةة السةةويس محطةةة معالجةةة صةةرف صةةحى ادمةةى واحةةدة بطاقةة

الةف  291/يوم كتصةرف متوسةط وبطاقةة تصةميمية 1الف م 111تصميمية 

/يةةةةوم كتصةةةةرف اقصةةةةى. كمةةةةا انةةةةه يوجةةةةد محطةةةةة صةةةةرف صةةةةناعى بطاقةةةةة 1م

/يةةةوم لخدمةةةةة المنةةةةاطق الصةةةناعية وشةةةةركات البتةةةةرول 1الةةةةف م 45تصةةةميمية 

الموجةةودة بالمحافظةةة وهةةذه المنةةاطق لهةةا شةةبكات انحةةدار خاصةةة بهةةا وكةةذلك 

 بها ايضًا. نظام المعالجة الخاص
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 محطة العمدة-1

 يوم/3م 145541

 2محطة بور توفيق -4

 يوم/3م 155551

 محطة عامر-2

 يوم/3م 445,41

 1محطة بور توفيق -7

 يوم/3م 215411

 محطة السواحل-,

 يوم/3م 215741

 محطة كفر حودة-11

 يوم/3م 215411

 محطة فيصل-13

 يوم/3م 515,41

 محطة المنشية-4

 يوم/3م 125,41

 محطة الحرفين-14

 يوم/3م 775741

 القديمة -محطة تل القلزم الجديدة -5

 يوم/3م 345,11 -يوم /3م 315111 

 محطة الجباليات-3

 يوم/3م 445,11

 القديمة -محطة زرب الجديدة -,

 يوم/3م 515,41 –يوم /3م 15131,

 محطة األربعين-11

 يوم/3م135,21

 محطة عرب المعمل-14

 يوم/3م1,,3,5

 أكتوبر 24محطة -15

 يوم/3م215741

 بركة األكسدة المللاة

 )المزرعة(

 القديمة -محطة الزراير الجديدة -12

 يوم/3م13,5241 –يوم /3م 1515211

 محطة عتاقة-17

 يوم/3م25,5211

 محطة المعالجة السويس

 يوم/3م2415111
 خطى انحدار

 مم2111مم+1111

 مم2111خط طرد

 ( رسم بيانى لمسار مياه الصرف الصحى من محطات الرفع الفرعية إلى محطة معالجة السويس1شكل )

 )الوضع الراهن للطاقة التصميمية(
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الوضةةع  دراسةةة إعةةداد وقةةد تةةم تجميةةع بيانةةات الشةةبكات مةةن مصةةادر مختلفةةة أثنةةاء
الراهن لنظام الصرف الصحى ، حيد تةم تجميةع البيانةات مةن المحافظةة وقطاعةات 

ياه الشرب والصرف الصةحى وبعةض التشليل والصيانة بالمحافظة والهيئة العامة لم
تجميع ورفع البيانات الالزمةة فةى ل , كما تم عمل زيارات ميدانيةالمكاتب اإلستشارية

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

بيانات عناصر تجميع الصةرف الصةحى بالمنةاطق المخدومةة  (11)جدول  ويوضح
, محطةةات الرفةةع , المسةةاحات المخدومةةة ,  زمةةام خدمةةة محطةةة المعالجةةة مةةن حيةةد

بةةةداخل زمةةةام  باإلضةةةافة إلةةةى أطةةةوال شةةةبكات اإلنحةةةدار أعةةةداد السةةةكان المخةةةدومين ,
 وبيانات خطوط الطرد الناقلة.محطات الرفع 
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 ( بيانات عناصر نظام تجميع الصرف الصحى بالمناطق المخدومة بمحافظة السويس15جدول رقم )

 بيانات محطات الرفع الموجودة بزمام خدمة محطة المعالجة زمام خدمة محطات المعالجة حطات المعالجةم

محطة معالجة 
 السويس

 -حى االربعيين -حى السويس
قرى )عامر ,  -حى فيصل

العمدة , المنشية , الجباليات( 
 بحى الجناين

 محطات الرفع
موقع محطات 

 الرفع
المساحة 

 فدان()المخدومة 
السكان  عدد

 المخدوم )نسمة(
أطوال الشبكات 

 )م(
قطر المجمع 
 الداخل )مم(

قطر خط الطرد 
 )مم(

طول خط الطرد 
 )م(

التصميمة  الطاقة
 /يوم0م

 نقطة المصب

 العمدة

 حى الجناين

 محطة عامر 14,791 ,,474 544 044 7634, 347406 315

 جباليات محطة ال 44,141 47614 144 444 6,,67 307860 483 عامر

 المزرعة 94,111 67,04 844 3444 367406 187564 37186 الجباليات

 محطتى تل القلزم 12،691 004 544 144 37065 37644 ,3 المنشية

 تل القلزم الجديدة

 حى االربعين

31, 317361 
587018 

 المزرعة 11,111 47,44 044 844

 المزرعة 14,611 07664 044 844 317361 ,31 تل القلزم القديمة

 محطة االربعين 21,911 37555 144 144 37160 3173,6 510 كفر حودة

 محطتى الزراير 11,121 37,65 144 144 474,0 3,7406 5,0 االربعيين

 6,7455 37455 الزراير الجديدة
067,31 

 المزرعة 171,211 57164 3444 3544

 المزرعة 111,241 57164 844 3544 6,7455 37455 الزراير القديمة

 2بور توفيق 

 حى السويس

43 57645 
تخدم منطقة 
 ميناء بور توفيق

 1بور توفيق  17,771 0,4 544 144

 ربمحطتى ز  21,911 17644 044 144 07816 534 1بور توفيق 

 المزرعة 21,541 376,4 144 144 870,5 347056 334 السواحل

 537141 845 زرب الجديدة
587018 

 المزرعة 11,111 07054 44, 3544

 المزرعة 71,141 07014 44, 3544 537141 845 زرب القديمة

 فيصل

 حى فيصل

 محطة الحرفيين 71,141 57440 5*  144 644 178,4 57446 45

 المزرعة 55,591 864 844 3444 187400 ,05781 ,3755 الحرفيين

 المزرعة 21,541 37044 144 044 57834 174,8 351 اكتوبر 24

 عرب المعمل
 حى عتاقة

 المزرعة 11,111 37644 144 644 387888 547484 158

 محطة معالجة 276,211 37,64 3044 5444 667333 1,37348 337458 عتاقة
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 الوضع الراهن لنظام معالجة الصرف الصحى (7)

ظة السويس على محطةة معالجةة واحةدة تقةع تعتمد المنطقة السكنية المخدومة بمحاف

كيلةةو متةةر مربةةع( والتةةى تعمةةل  1،1فةةدان ) 619علةةى خلةةيج السةةويس علةةى مسةةاحة 

كةةم جنةةةوب غةةرب مدينةةةة  1بنظةةام بةةةرك االكسةةدة ، وتقةةةع هةةذه المحطةةةة علةةى مسةةةافة 

 السويس.

/يوم 1الف م 111بطاقة تصميمية تبلغ  1667وقد تم انشاء هذه المحطة عام 

/يوم كتصرف اقصى و تتكون 1الف م 291بطاقة تصميمية كتصرف متوسط و 

( لهما نفس عدد two treatment trainsالمحطة  حاليا من خطين معالجة )

ويتم التخلص  الوحدات واالبعاد وتقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف معالجة ثنائية.

على من ناتج المحطة من مياه الصرف بعد اتمام عملية المعالجة بخليج السويس 

 مترا من شاطئ خليج السويس. 1471بعد 

ميةاه صةرف وقد تم تصةميم محطةة معالجةة السةويس علةى اسةاس اسةتقبال تصةرفات 

مجم/لتةةةةةر  211و  (TSS)مجم/لتةةةةةر  411متوسةةةةةط تركيزهةةةةةا الةةةةةى يصةةةةةل صةةةةةحى 

(BOD5)  معالجةةةة ميةةةاه الصةةةرف  تةةةم تصةةةميم محطةةةة المعالجةةةة علةةةى اسةةةاس، كمةةةا

مجم/لتةةر  91مجم/لتةةر فةةى المتوسةةط و  71الةةى  (TSS)الصةةحى للوصةةول بتركيةةز 

(BOD5) فةةةى مجمةةةوع احمةةةال المةةةواد الصةةةلبة 17. ويمثةةةل هةةةذا تخفةةةيض مقةةةداره %

% فةةةى االكسةةةجين الحيةةةوى الممةةةتص 57، وكةةةذلك تخفةةةيض مقةةةداره  (TSS)العالقةةةة 

(BOD5). 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

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

 )السويس(

 

ويبلةةغ متوسةةط كميةةة الميةةاه الةةواردة الةةى المحطةةة خةةالل خةةط الطةةرد مةةن محطةةة رفةةع 

يبلةةةةةغ اقصةةةةةى كمةةةةةا / يةةةةةوم ، 1م 191،111/ يةةةةةوم الةةةةةى 1م 111،111عتاقةةةةةة مةةةةةن 

/ يةةةوم وذلةةةك طبقةةةا للقياسةةةات التةةةى تمةةةت خةةةالل 1م 162،111تصةةةرف وارد حةةةوالى 

ان الموقةةع مجهةةز لعمةةل توسةةعات بالمحطةةة  . وجةةدير بالةةذكر2115و 2119عةةامى 

اليةةةةةةوم لزيةةةةةةادة طاقتهةةةةةةا الةةةةةةى /1م 111،111باضةةةةةةافة خةةةةةةط معالجةةةةةةة ثالةةةةةةد بطاقةةةةةةة 

 اليوم./1م 161،111

 (TSS)مجم/لتةر  274ويبلغ متوسط تركيز الميةاه الةواردة الةى المحطةة الةى حةوالى 

بعةةد  الصةةرف الصةةحىيبلةةغ متوسةةط تركيةةز ميةةاه ، كمةةا  (BOD5)مجم/لتةةر  297و 

وذلةةةةةك طبقةةةةةةا  (BOD5)مجم/لتةةةةةر  11و  (TSS)مجم/لتةةةةةةر  22حةةةةةوالى المعالجةةةةةة 

 .2115و 2119للقياسات التى تمت خالل عامى 

الدميةةةةة هةةةةى معظةةةةم التصةةةةرفات الةةةةواردة الةةةةى المحطةةةةة ، ويةةةةتم وتعتبةةةةر التصةةةةرفات ا

الةةةتخلص مةةةن نةةةاتج المحطةةةة مةةةن ميةةةاه صةةةرف بعةةةد اتمةةةام عمليةةةة المعالجةةةة بخلةةةيج 

 السويس.

كما يشتمل نظام المعالجةة بالمدينةة علةى محطةة لمعالجةة الصةرف الصةناعى النةاتج 

صةةميمية بطاقةةة تمةةن المنطقةةة الصةةناعية  وشةةركات البتةةرول بجنةةوب وغةةرب المدينةةة 

 . /يوم1الف م 45



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

 الملخص التنفيذى
 16-م

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

 )السويس(

 

 تصرفات الصرف الصحى المتوقعة فى الوضع الراهن والوضع المستقبلى (4)

 للصرف الصحى لسكان محافظةة السةويس الحالية يقدر اجمالى التصرفات القصوى

وحيةد أن الطاقةة القصةوى /اليةوم ، 1م  222,111حةوالى  الواردة لمحطة المعالجةة

فةإن الطاقةة /يةوم ، 1الةف م 291اهن تبلةغ  لمحطة معالجةة السةويس فةى الوضةع الةر 

 الحالية لمحطة المعالجة القائمة تفى لخدمة التصرفات الحالية.

الةةى محطةةة  الةةواردة يقةةدر اجمةةالى التصةةرفات القصةةوى المتوقعةةة عنةةد سةةنة الهةةدفو 

 115,211معالجة السويس مةن خةالل سةكان محافظةة السةويس المخةدومين حةوالى 

الصرف القصوى المتوقعة من القةرى المحرومةة حةوالى  /اليوم ، كما يقدر كميات1م

/اليةةةوم ، وبالتةةةالى يصةةةبح اجمةةةالى التصةةةرفات القصةةةوى المتوقعةةةة عنةةةد 1م 72،111

/اليةوم 1م 176,211سنة الهدف من خالل اجمالى سكان محافظة السويس حوالى 

القصوى لمحطة معالجة السويس فى الوضةع الةراهن التصميمية وحيد أن الطاقة ، 

يزيد عن  2115إجمالى مياه الصرف المتوقعة لعام /يوم ، فان 1الف م 291  تبلغ

وعليةةةه ، /اليةةةوم 1م 111،111الطاقةةةة القصةةةوى لمحطةةةة معالجةةةة السةةةويس بحةةةوالى 

التطةةوير المطلةةوب بنظةةام معالجةةة الصةةرف الصةةحى القةةائم  سةةيتناول المخطةةط العةةام

 اه الصرف الصحى.لمعالجة مي المتطلبات الحالية والمستقبليةللموازنة بين 

امةا بالنسةةبة للقةةرى السةةياحية فانةةه يةةتم معالجةةة الصةةرف الصةةحى داخةةل القةةرى واعةةادة 

 استخدام مياه الصرف الصحى فى رى اللابات الشجرية والمسطحات الخضراء.

وبالنسبة للمناطق الصناعية فانه يمكن تقسيمها الى مناطق مخدومة حاليًا بشةبكات 

ية صةناعية جديةدة ، فبالنسةبة للمنةاطق الصةناعية الصرف الصحى والى مناطق تنم

المخدومة مثةل شةركات البتةرول المجةاورة لمينةاء السةويس ومينةاء بورتوفيةق فةان هةذه 



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

 الملخص التنفيذى
 21-م

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

 )السويس(

 

الشركات هى التى تتولى ادارة الصرف الصحى ، كما توجد محطة معالجة باالدبية 

 /اليوم.1م 72،111لمعالجة الصرف الصناعى بطاقة تصل إلى 

منةةاطق التنميةةة الصةةناعية الجديةةدة بشةةمال غةةرب خلةةيج السةةويس، فانةةه امةةا بالنسةةبة ل

 /اليوم عند سنة الهدف.1م 111،111متوقع لها تصرفات تصل إلى حوالى 



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

 الملخص التنفيذى
 21-م

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

 )السويس(

 

 الصحى واالحتياجات المستقبلية  الصرفلنظم تجميع  التحليل الهيدروليكىنتائج  (7)

 للمناطق المختلفة  بمحافظة السويس

 الهيدروليكى لشبكات االنحدار نتائج التحليل(         7/1)

مةةةم لكافةةةة عناصةةةر 157تةةةم اجةةةراء التحليةةةل الهيةةةدروليكي للشةةةبكات بدايةةةة مةةةن قطةةةر 

وقةةد اعتمةةد التحليةةل علةةى اعتبةةار ان كافةةة  SewerCadالشةةبكة باسةةتخدام برنةةامج 

لقةدم الشةبكات و لالسةلوب   نظةرا 1،117المواسير لهةا معامةل مةاننج تسةاوم قيمتةه 

محطات حيد يتم تشليل الطلمبات بمحطات الرفع بشكل يدوم المتبع في تشليل ال

مما يؤدم الى التخزين بالشبكات و الذم يتسةبب فةي حةدود ترسةيبات بالشةبكات و 

التي قد يكون من الصعوبة ان تنظةف حتةى لةو كانةت السةرعة بالمواسةير اعلةى مةن 

 السرعة المنظفة الذاتية نظرا السلوب التشليل المشار اليه.

( تقيةةيم خطةةوط االنحةةدار مةةن حيةةد اسةةتيعابها للتصةةرفات 11ول رقةةم )يوضةةح الجةةد

%( لتحديةةةةد  111نسةةةةبة الةةةةى طاقتهةةةةا القصةةةةوى ) 2115و  2115المتوقعةةةةة عةةةةام 

مسةةةتوى الخدمةةةة ونسةةةبة اطةةةوال الخطةةةوط التةةةى تحتةةةاج الةةةى مشةةةروعات عاجلةةةة الةةةى 

 اجمالى طول الشبكات مقسمة تبعا لزمامات محطات الرفع.



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

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

 )السويس(

 

 5537و  5557م خطوط االنحدار من حيث استيعابها للتصرفات المتوقعة عام ( تقيي11جدول رقم )

 زمام المحطة

اجمالى 

طول 

 الشبكة

7332 7302 

 نسبة االمتالء

اطوال 

االجزاء 

 الممتلئة

نسبة اطوال 

االجزاء 

 الممتلئة

 نسبة االمتالء

اطوال 

االجزاء 

 الممتلئة

نسبة اطوال 

 االجزاء الممتلئة

محطة رفع 
 ياتالجبال

 ال يوجد % 57 من اقل 4,112
71 – 57 % 214 7 % 
57 – 111 % 19 1,5 % 

111- 127 % 11 1 % 

 279 محطة رفع االربعين
 111 من اقل

% 
 ال يوجد

111- 127 % 1 1 % 

محطة رفع الزراير 
 الجديدة

11،516 
 111 من اقل

% 
 ال يوجد

71 – 57 % 4,119 16 % 

57 – 111 % 1,791 17 % 
111- 127 % 214 1 % 

 % 21 1,199 % 171< 7,417 محطة رفع فيصل

71 – 57 % 111 2 % 
57 – 111 % 642 15 % 

111- 127 % 1,169 21 % 
127- 171 % 124 17 % 
>171 % 1,199 21 % 

 1,115 محطة رفع الحرفيين
111 – 127 

% 
11 1 % 

71 – 57 % 547 24 % 
57 – 111 % 519 27 % 

111- 127 % 412 11 % 
127- 171 % 51 2 % 
>171 % 11 1 % 

 ال يوجد % 57اقل من  ال يوجد % 71اقل من  1,117 محطة رفع المنشية

 1,117 محطة رفع تل القلزم
 111اقل من 
% 

 ال يوجد

71 – 57 % 499 17 % 

57 – 111 % 126 27 % 

111- 127 % 62 5 % 



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

 الملخص التنفيذى
 21-م

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

 )السويس(

 

 زمام المحطة

اجمالى 

طول 

 الشبكة

7332 7302 

 نسبة االمتالء

اطوال 

االجزاء 

 الممتلئة

نسبة اطوال 

االجزاء 

 الممتلئة

 نسبة االمتالء

اطوال 

االجزاء 

 الممتلئة

نسبة اطوال 

 االجزاء الممتلئة

محطة رفع عرب 
 المعمل 

2,124 

111 – 127 
% 

161 11 % 
71 – 57 % 979 11 % 
57 – 111 % 761 21 % 

127 – 171 
% 

14 2 % 
111- 127 % 271 12 % 

>171 % 11 2 % 
127- 171 % 151 1 % 
>171 % 11 2 % 

محطة رفع زرب 
 الجديدة

9،417 

111 – 127 
% 

172 2 % 
71 – 57 % 921 11 % 

127 – 171 
% 

217 1 % 
127- 171 % 119 2 % 

>171 % 14 1 % >171 % 144 7 % 

 ال يوجد % 111اقل من  ال يوجد % 57 من اقل  محطة رفع السواحل

 76,196 محطة رفع عتاقة 

111 – 127 
% 

1,511 1 % 
71 – 57 % 12,191 21 % 
57 – 111 % 6,566 15 % 

127 – 171 
% 

2,411 4 % 
111- 127 % 1,151 7 % 

>171 % 1,911 9 % 
127- 171 % 1,576 1 % 
>171 % 5,221 12 % 

 
  



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

 الملخص التنفيذى
 24-م

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

 )السويس(

 

 نتائج التحليل الهيدروليكى لمحطات الرفع وخطوط الطرد(         7/2)
بنةةاءا علةةى نتةةائج التحليةةل الهيةةدروليكى للشةةبكات تةةم تقيةةيم اداء محطةةات الرفةةع مةةن 

تيعابية وخةةط الطةةرد ومةةدى حاجةةة كةةال منهمةةا الةةى اعمةةال تطةةوير حيةةد الطاقةةة االسةة

( ملخص لتقييم طلمبات محطات الرفع حتةى سةنة الهةدف 12ويوضح الجدول رقم )

( ملخص لتقييم خطةوط الطةرد بكةل محطةة رفةع حتةى 11وكما يوضح الجدول رقم )

 سنة الهدف 



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
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 27-م

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

 )السويس(

 

 5537و  5557المتوقعة عام  الحالية و ات( تقييم خطوط االنحدار من حيث استيعابها للتصرف15جدول رقم )

اسم  
 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

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

 التعليق على الطلمبات

 2037 2022 2007 القصوى التصميمية األدنى األقصى التصميمى األدنى

 

1 24 
المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة  9,630 6,740 3,200 20,740 13,820 6,910 3 2 1 80 3 أكتوبر

 مستمرة

 8,800 8,630 7,640 13,820 6,910 6,910 2 1 1 80 2 االربعين 2
 تحتاج الى تدعيم للطلمبات فى خطة

(2117-2122) 

 19,150 17,940 15,020 64,800 43,200 21,600 3 2 1 250 4 الجباليات 3

( يوميا عن Flushingيتم عمل غسيل)
دقائق  5طريق تشغيل طلمبتين معا لمدة 

 154على ورديتين ألن السرعة تقل عن 
 م/ث فى حالة تشغيل طلمبة واحدة

 51,320 45,770 35,850 77,760 51,840 25,920 3 2 1 300 4 الحرفيين 4
وال تحتاج سوى لصيانة المحطة بحالة جيدة 

 مستمرة

الزراير  5
المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة  65,370 60,690 50,230 138,240 69,120 34,560 4 3 1 400 5 القديمة

 مستمرة

 14,980 13,200 10,160 20,740 13,820 6,910 3 2 1 80 3 السواحل 6
المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة 

 مستمرة



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
 المجلد الثانى )الصرف الصحى(
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 29-م

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

 )السويس(

 

اسم  
 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

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

 التعليق على الطلمبات
 2037 2022 2007 القصوى التصميمية األدنى األقصى التصميمى األدنى

 

 3 العمدة 7
(2x60) 

(1x48.5) 1 2 3 4,190 10,370 14,560 840 1,310 1,650 
المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة 

 مستمرة

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة  2,250 2,290 2,110 12,960 8,640 4,320 3 2 1 50 3 المنشية 8
 مستمرة

بور  9
 (2x95) 3 1توفيق 

(1x60) 1 2 3 5,180 16,420 21,600 10,190 11,970 12,610  المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة
 مستمرة

10 
بور 
 6,840 6,550 5,640 15,550 10,370 5,180 3 2 1 60 3 2توفيق 

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى لصيانة 
 مستمرة

تل القلزم  11
المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة  12,460 12,460 11,280 31,100 20,740 10,370 3 2 1 120 4 الجديدة

 مستمرة

12 
تل القلزم 
 12,460 12,460 11,280 34,910 26,180 8,730 4 3 1 101 5 القديمة

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة 
 مستمرة

زرب  13
 الجديدة

4 (2x372) 
(2x195) 

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة  69,670 62,440 49,270 81,130 64,280 16,850 3 2 1
 مستمرة



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

 الملخص التنفيذى
 25-م

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

 )السويس(

 

اسم  
 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

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

 التعليق على الطلمبات
 2037 2022 2007 القصوى التصميمية األدنى األقصى التصميمى األدنى

 

14 
زرب 
 القديمة

3 200 1 2 3 17,280 34,560 51,840 49,270 62,440 69,670 
المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة 

 مستمرة

تاج سوى صيانة المحطة بحالة جيدة وال تح 4,910 3,930 2,570 44,840 29,890 14,950 3 2 1 173 3 عامر 15
 مستمرة

 تحتاج الى تدعيم للطلمبات فى خطة 305,600 260,050 189,740 259,200 207,360 51,840 5 4 1 600 6 عتاقة 16
(2117-2122) 

عرب  17
 المعمل

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة  19,230 18,410 15,840 38,880 25,920 12,960 3 2 1 150 4
 مستمرة

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة  7,580 8,440 8,510 51,840 38,880 12,960 4 3 1 150 5 فيصل 18
 مستمرة

19 
كفر 
 12,060 11,830 10,460 21,600 17,280 4,320 5 4 1 50 6 حودة

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة 
 مستمرة

الزراير  20
 الجديدة

المحطة بحالة جيدة وال تحتاج سوى صيانة  65,370 60,690 50,230 151,200 120,960 30,240 5 4 1 350 6
 مستمرة



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(
 المجلد الثانى )الصرف الصحى(
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 )السويس(

 

 ( تقييم خطوط الطرد بكل محطة رفع13جدول )

  
اسم 
 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

 /يوم(3التصرف المتوقع )م /يوم(3استيعاب خط الطرد )م عدد الطلمبات العاملة
قطر خط 

 رد )مم(الط
التعليق على 

 خط الطرد
 األقصى التصميمى األدنى

التصرف األدنى  
)حالة 
v=0.6) 

التصرف المتوسط  
 (v=1.2)حالة 

التصرف األقصى 
 (v=2.4)حالة 

2007 2022 2037 

 300 9,630 6,740 3,200 14,650 7,320 3,660 3 2 1 80 3 اكتوبر24 1

 الت
مل

 تح
كنه

ويم
دة 

 جي
طرد

ط ال
 خ

الة
ح

ية 
تقبل

مس
ت ال

صرفا
 

 300 8,800 8,630 7,640 14,650 7,320 3,660 2 1 1 80 2 االربعين  2

 800 19,150 17,940 15,020 104,180 52,090 26,040 3 2 1 250 4 الجباليات 3

 800 51,320 45,770 35,850 104,180 52,090 26,040 3 2 1 300 4 الحرفيين 4

الزراير  5
 800 65,370 60,690 50,230 104,180 52,090 26,040 4 3 1 400 5 القديمة

 350 14,980 13,200 10,160 19,940 9,970 4,990 3 2 1 80 3 السواحل  6

 (2x60) 3 العمدة 7
(1x48.5) 

1 2 3 1,630 3,260 6,510 840 1,310 1,650 200 



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

 الملخص التنفيذى
 26-م

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

 )السويس(

 

اسم   
 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

 /يوم(3التصرف المتوقع )م /يوم(3استيعاب خط الطرد )م عدد الطلمبات العاملة
قطر خط 

 رد )مم(الط
التعليق على 

 خط الطرد
 األقصى التصميمى األدنى

التصرف األدنى  
)حالة 
v=0.6) 

التصرف المتوسط  
 (v=1.2)حالة 

التصرف األقصى 
 2007 2022 2037 (v=2.4)حالة 

 200 2,250 2,290 2,110 6,510 3,260 1,630 3 2 1 50 3 المنشية 8

9 
بور توفيق 

1 3 
(2x95) 
(1x60) 1 2 3 6,510 13,030 26,060 10,190 11,970 12,610 400 

بور توفيق  10
2 3 60 1 2 3 2,540 5,090 10,170 5,640 6,550 6,840 250 

ت 
صرفا

 الت
مل

 تح
كنه

ويم
دة 

 جي
طرد

ط ال
 خ

الة
ح

لية
تقب

مس
ال

 

11 
تل القلزم 
 6z,510 13,020 26,040 11,280 12,460 12,460 400 3 2 1 120 4 الجديدة

تل القلزم  12
 430 12,460 12,460 11,280 30,100 15,050 7,520 4 3 1 101 5 القديمة

13 
زرب 

 4 الجديدة 
(2x372) 
(2x195) 1 2 3 19,940 39,880 79,760 49,270 62,440 69,670 700 

14 
زرب 

 700 69,670 62,440 49,270 79,760 39,880 19,940 3 2 1 200 3 القديمة 

 300 4,910 3,930 2,570 14,650 7,320 3,660 3 2 1 173 3 عامر 15



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

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

 )السويس(

 

اسم   
 المحطة

عدد 
الطلمبات 

 الكلى

تصرف 
الطلمبة 
الواحدة 
 )لتر/ث(

 /يوم(3التصرف المتوقع )م /يوم(3استيعاب خط الطرد )م عدد الطلمبات العاملة
قطر خط 

 رد )مم(الط
التعليق على 

 خط الطرد
 األقصى التصميمى األدنى

التصرف األدنى  
)حالة 
v=0.6) 

التصرف المتوسط  
 (v=1.2)حالة 

التصرف األقصى 
 2007 2022 2037 (v=2.4)حالة 

 1400 305,600 260,050 189,740 319,040 159,520 79,760 5 4 1 600 6 عتاقة  16

عرب  17
 350 19,230 18,410 15,840 19,940 9,970 4,990 3 2 1 150 4 المعمل

 350 7,580 8,440 8,510 19,940 9,970 4,990 4 3 1 150 5 فيصل 18

 300 12,060 11,830 10,460 14,650 7,320 3,660 5 4 1 50 6 كفر حودة 19

20 
محطة 
الزراير 
 الجديدة

6 350 1 4 5 40,690 81,390 162,780 50,230 60,690 65,370 1000 

 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

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

 )السويس(

 

 مشروعات المخطط العام المقترحة  (,)

الصرف الصحى لكل من شبكات االنحدار  يقترح االستشارى وضع مراحل لمشروعات

 ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجه من خالل البنود التالية:

 : المرحلة االولى )تحسين الصرف الصحى للمناطق المخدومة(

  مشروعات انشاء شبكات انحدار لتدعيم الخطوط التى تتجاوز تصرفاتها

 الواردة طاقتها القصوى

 طات الرفع التى تتجاوز تصرفاتها الواردة الطاقة مشروعات توسعات لمح

 االستيعابية القصوى للطلمبات 

  مشروعات توسعات لمحطات المعالجة التى تتجاوز تصرفاتها الواردة طاقتها

 القصوى

 : المرحلة الثانية )امداد نظام الصرف الصحى للمناطق المحرومة(

  المحرومة من مشروعات انشاء شبكات انحدار جديدة لخدمة المناطق

 الصرف الصحى .

  مشروعات انشاء محطات رفع لخدمة المناطق المحرومة من الصرف

 الصحى .

  مشروع انشاء محطة معالجة جديدة لخدمة المناطق المحرومة من الصرف

 الصحى

التكدداليف الخاصددة بالمشددروعات المطلوبددة لتدددعيم وزيددادة سددعة الن ددام  تقددديروقددد تددم 

 .,541لمتوقع مستقبالً حتى سنة الهدف لمواجهة الطلب الحالى و ا



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

 الملخص التنفيذى
 12-م

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

 )السويس(

 

 بالمناطق المخدومة  ةو الخاصالمرحلة األولى 

وقد شملت المشروعات المطلوبة بقطاع الصرف الصحى بالمناطق المخدومة على 

تطوير عدد من العناصر كالشبكات ومحطات الرفع و محطات المعالجة, وفيما 

يف للمشروعات الخاصة لكل يلى حصر إلجمالى األطوال و الطاقات والتكال

 : عنصر بقطاع الصرف الصحى

  تبلغ  بتكلفة إجماليةكم  19إجمالى أطوال الخطوط المقترحة لمشاريع اإلنحدار

المنطقة  -فيصل –مليون جم وتتمثل هذه المشاريع فى أحياء ) االربعيين 111

 السكنيه بحى عتاقة ( .

 لقانم لمحطات الرفع )محطة إجمالى قيمة الطاقات المطلوبة لتطوير النظام ا

بتكلفة /اليوم 1م 217،111يبلغ حوالى  محطة رفع عتاقة ( –رفع االربعيين 

 مليون جم . 212إجمالية تبلغ 

  إجمالى قيمة الطاقات المطلوبة لتطوير النظام القانم لمحطة معالجة السويس  

 مليون جم.  291بتكلفة إجمالية تبلغ /اليوم 1م 111،111يبلغ حوالى 

وبالتالى يصبح إجمالى تكاليف تطوير النظام القائم لتجميع ومعالجة مياه الصرف 

 مليون جم . 752يبلغ حوالى   2115الصحى بالمحافظة حتى 



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

 الملخص التنفيذى
 11-م

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

 )السويس(

 

 بالمناطق المحرومة  ةالمرحلة الثانية و الخاص

وقد شملت المشروعات المطلوبة بقطاع الصرف الصحى بالمناطق المحرومة على 

 -محطات رفع -ل مكون من عدة عناصر) شبكات انحدار انشاء مشروع متكام

محطة معالجة (, وفيما يلى حصر إلجمالى األطوال و الطاقات  -خطوط طرد 

 :والتكاليف للمشروعات الخاصة لكل عنصر بقطاع الصرف الصحى 

  فدان  2411 انشاء شبكات انحدار بهاإجمالى مساحات المناطق المقترح

 مليون جم . 279ى حوال بتكلفة إجمالية تبلغ

  بتكلفة كم  95إجمالى أطوال خطوط الطرد المقترح إنشاؤها تبلغ حوالى

 مليون جم . 11حوالى  إجمالية تبلغ

   171،941إجمالى طاقات محطات الرفع المقترح إنشاؤها تبلغ حوالى 
 مليون جم . 141حوالى  بتكلفة إجمالية تبلغ/اليوم  1م

 50,000مقترح إنشاؤها تبلغ حوالى إجمالى طاقات محطات المعالجة ال 

 مليون جم . 171حوالى  بتكلفة إجمالية تبلغ/اليوم  1م

وبالتالى يصبح إجمالى التكاليف المطلوبة إلمداد المناطق المحرومة من الصرف 

مليون  925بنظام لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالمحافظة يبلغ حوالى 

 جم .



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

 الملخص التنفيذى
 14-م

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

 )السويس(

 

والتكلفة التقديرية  ام للمشروعات المقترحةويوضح الجدول التالى ملخص ع

المتوقعة لكل منها موزعة على الخطط التنفيذية حتى سنة الهدف لتحسين وتطوير 

 ن ام الصرف الصحى لمحاف ة السويس وتدعيم

 
 (2112-2111( مشروعات الخطة التنفيذية االولى )14جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

بكات االنحدارمشروعات ش  

1 

 بشوارع مدينة السالم التعاونية تحسين الصرف الصحى:(1مشروع رقم )

 بحى فيصل

 م 74مم بطول  400بقطر   S18خط

 م 15مم بطول  200بقطر   S19خط

 م 77مم بطول  200بقطر   S20خط

 م 317مم بطول  500بقطر   S21خط

 م 20مم بطول  400بقطر   S22خط

 م 100ل مم بطو 200بقطر   S23خط

 م 13مم بطول  400بقطر   S24خط

 م 502مم بطول  200بقطر   S25خط

 م 407مم بطول  200بقطر   S26خط

 م 12مم بطول  500بقطر   S27خط

 م 113مم بطول  700بقطر   S28خط

 م 19510مم بطول  1000بقطر   S29خط

 م 737مم بطول  500بقطر   S30خط

 م 15مم بطول  400بقطر   S31خط

 م 170مم بطول  200قطر ب  S32خط

 

4795129000 

 27.015.555 إجمالى

 



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

 الملخص التنفيذى
 17-م

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

 )السويس(

 

 "2117-2112( مشروعات الخطة التنفيذية الثانية "15جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

 مشروعات شبكات االنحدار

2 

شارع البحرية (  –تحسين الصرف الصحى) بشارع المستشفى :(5مشروع رقم )

 بحى االربعيين

 م 71مم بطول  300بقطر   S1خط

 م 17مم بطول  300بقطر   S2خط

 م 520مم بطول  200بقطر   S3خط

 م 10مم بطول  500بقطر   S4خط

 م 321مم بطول  200بقطر   S5خط

791209500 

4 

تحسين الصرف الصحى بشارع المركز الصحى باالمل  بحى :(2مشروع رقم )

 االربعيين

 م 414مم بطول  400بقطر   S7خط
291239200 

5 
تحسين الصرف الصحى بشارع السوق بحى فيصل :(0مشروع رقم )  

 190129000 م 272مم بطول  375بقطر   S8خط

2 
تحسين الصرف الصحى بشارع علي ابن ابي طالب بحى فيصل :(9مشروع رقم )  

 م 212مم بطول  375بقطر   S9خط
3129000 

7 

اكن الموشي والدلتا وشارع تحسين الصرف الصحى بشارع مس :(7مشروع رقم )

 مدرسة الشيمي االعدادية وشارع الحرفيين بحى فيصل

 م 133مم بطول  200بقطر   S10خط

 م 133مم بطول  750بقطر   S11خط

 م 114مم بطول  100بقطر   S12خط

2393409500 

1 

تحسين الصرف الصحى بمنطقة كفر عرب المعمل بحى  :(5مشروع رقم )

 االربعيين

 م 331مم بطول  450 بقطر  S13خط
192529500 

3 

تحسين الصرف الصحى بمنطقة كفر عرب المعمل بحى  :(6مشروع رقم )

 االربعيين

 م 132مم بطول  375بقطر   S13Aخط
7219000 

10 

تحسين الصرف الصحى بشارع مصنع انتاج االكياس بحى  :(15مشروع رقم )

 االربعيين

 م 72مم بطول  200بقطر   S14خط

 م 32مم بطول  200ر بقط  S15خط

 م 212مم بطول  100بقطر   S16خط

 م 51مم بطول  100بقطر   S17خط

7,5239000 

11 

تحسين الصرف الصحى بشارع مساكن الساحل  بحى  :(11مشروع رقم )

 االربعيين

 م 12مم بطول  500بقطر   S33خط

 م 34مم بطول  200بقطر   S37خط

 م 3 مم بطول 450بقطر   S38خط

  م 32مم بطول  450ر بقط  S39خط

193079000 



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

 الملخص التنفيذى
 19-م

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

 )السويس(

 

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

13 

تحسين الصرف الصحى بمنطقة كفر عرب المعمل بحى  :(16مشروع رقم )

 االربعيين

 م 144مم بطول  375بقطر   S48خط
5729000 

20 

تحسين الصرف الصحى بمنطقة كفر عرب المعمل بحى  :(55مشروع رقم )

 االربعيين

 م 375مم بطول  375بقطر   S49خط
194319000 

محطات الرفعمشروعات   

1 

واضافة  المرحلة االولى من توسعات محطة  رفع االربعين :(1مشروع رقم )

  /اليوم 3م  39000 تصل الى بطاقةطلمبات 

 
195009000 

5 
واستبدال  المرحلة االولى من توسعات محطة  رفع عتاقة  :(5مشروع رقم )

/اليوم 3م  3009000 تصل الى  بطاقة الطلمبات   
15090009000 

 مشروعات المناطق المحرومة

1 
مشروع رقم 

(1):  

م و باقطار  13/اليوم ورافع 3م  39452انشاء محطة رفع بطاقة 

  7مم بالمنطقة رقم  375الى  175شبكات تبدا من 
392209000 

م و باقطار  30/اليوم ورافع 3م  29041انشاء محطة رفع بطاقة 

1المنطقة رقم مم ب 400الى  175شبكات تبدا من   
1492249000 

م وباقطار  41/اليوم ورافع 3م 129032انشاء محطة رفع بطاقة 

  3مم بالمنطقة رقم  500الى  175شبكات تبدا من 
3395359000 

م  34/اليوم ورافع 3م 1319240انشاء محطة رفع بطاقة 

 12مم بالمنطقة رقم  375الى  175وباقطار شبكات تبدا من 

  11, 10مم بالمنطقة رقم  300الى  175من  باقطار تبدا
2093309000 

م وباقطار  40/اليوم ورافع 3م 319321انشاء محطة رفع بطاقة 

و باقطار  14مم بالمنطقة رقم  200الى  175شبكات تبدا من 

13مم بالمنطقة رقم  300الى  175تبدا من   
2593239000 

5 
مشروع رقم 

(5):  

م و باقطار  20/اليوم ورافع 3م  39452انشاء محطة رفع بطاقة 

1مم بالمنطقة رقم  300الى  175شبكات تبدا من   
1194219000 

م و باقطار  25/اليوم ورافع 3م  79772انشاء محطة رفع بطاقة 

2مم بالمنطقة رقم  375الى  175شبكات تبدا من   
2293139000 

باقطار م و  23/اليوم ورافع 3م  19240انشاء محطة رفع بطاقة 

2مم بالمنطقة رقم  300الى  175شبكات تبدا من   
1290419000 

م و  32/اليوم ورافع 3م  119232انشاء محطة رفع بطاقة 

و  4مم بالمنطقة رقم  400الى  175باقطار شبكات تبدا من 

5مم بالمنطقة رقم  300الى  175باقطار تبدا من   
1192339000 

م و باقطار  33/اليوم ورافع 3م  39504انشاء محطة رفع بطاقة 

2مم بالمنطقة رقم  375الى  175شبكات تبدا من   
1790329000 

 
مشروع رقم 

(3):  

م و باقطار  20/اليوم ورافع 3م 29532انشاء محطة رفع بطاقة 

15مم بالمنطقة رقم  300الى  175شبكات تبدا من   
395459000 

م و باقطار  23ع /اليوم وراف3م 29041انشاء محطة رفع بطاقة  

12مم بالمنطقة رقم  400الى  175شبكات تبدا من   
2792229000 

م و  13/اليوم ورافع 3م 239321انشاء محطة رفع بطاقة  

مم بقرية الرائد  400الى  175باقطار شبكات تبدا من   
2292279000 

م و باقطار  11/اليوم ورافع 3م 19721انشاء محطة رفع بطاقة  

17مم بالمنطقة رقم  300الى  175ا من شبكات تبد  

 
497529500 



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

 الملخص التنفيذى
 15-م

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

 )السويس(

 

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

2 
مشروع رقم 

(2):  

م و باقطار  13/اليوم ورافع 3م 79772انشاء محطة رفع بطاقة  

11مم بالمنطقة رقم  500الى  175شبكات تبدا من   
3390059500 

م و  12/اليوم ورافع 3م 119144انشاء محطة رفع بطاقة  

 13مم بالمنطقة رقم   500الى  175باقطار شبكات تبدا من 

21بالمنطقة رقم  375الى  175وباقطار تبدا من   
3192529000 

م و باقطار  32/اليوم ورافع 3م 29312انشاء محطة رفع بطاقة  

20مم بالمنطقة رقم   500الى  175شبكات تبدا من   
1191249000 

ناطق المحرومة( : انشاء محطة معالجة الستقبال تصرفات الم0مشروع رقم )   15090009000 

9 
مشروع رقم 

(9):  

م و باقطار  12/اليوم ورافع3م 124انشاء محطة رفع بطاقة  

وباقطار  22مم بالمنطقة رقم   375الى  175شبكات تبدا من 

23ممم بالمنطقة رقم  300الى  175تبدا من   
1594029000 

7 
مشروع رقم 

(7):  

م و باقطار  13م ورافع/اليو3م 29312انشاء محطة رفع بطاقة  

وباقطار  24مم بالمنطقة رقم   300الى  175شبكات تبدا من 

25ممم بالمنطقة رقم  200الى  175تبدا من   
2792059000 

5 
مشروع رقم 

(5):  

م و  14/اليوم ورافع3م 109321انشاء محطة رفع بطاقة  

مم بالمنطقة رقم   450الى  175باقطار شبكات تبدا من 

 27ممم بالمنطقة رقم  300الى  175دا من وباقطار تب22

21مم بالمنطقة رقم  225الى  175وباقطار تبدا من   

1295059000 

6 
مشروع رقم 

(6):  

م و  14/اليوم ورافع3م 109321انشاء محطة رفع بطاقة  

 30, 23مم بالمنطقة رقم   300الى  175باقطار شبكات تبدا من 

  31منطقة رقم ممم بال 375الى  175وباقطار تبدا من 
497009000 

15 
مشروع رقم 

(15):  

م و  33/اليوم ورافع3م 359424انشاء محطة رفع بطاقة  

مم بمنطقة حوض الدرس 100الى  175باقطار شبكات تبدا من   
3291509000 

 550.515.155 إجمالى
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 "2122-2117( مشروعات الخطة التنفيذية الثالثة "14جدول )

 قديريه للمشروع )جم(التكلفة الت المشروع 

 مشروعات شبكات االنحدار

1 

تحسين الصرف الصحى بشارع مدرسة الملك فيصل  :(13مشروع رقم )

 االبتدائية بحى فيصل

 م 134مم بطول  400بقطر   S40خط

 

4029000 

2 

تحسين الصرف الصحى بشارع خط سكة حديد نقل  :(10مشروع رقم )

 االسمدة بحى عتاقة

 م 22مم بطول  450بقطر   S42خط

 م 125مم بطول  500بقطر   S43خط

 م 511مم بطول  375بقطر   S50خط

 

791029000 

 مشروعات محطات المعالجة

1 
( :توسعات محطة معالجة السويس بطاقة تصل 1مشروع رقم )

/يوم1م 1309000الى   
22090009000 

 597.052.555 إجمالى

 

 "2127-2122" ( مشروعات الخطة التنفيذية الثالثة17جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

 مشروعات شبكات االنحدار

1 

تحسين الصرف الصحى بطريق المصانع بحى فيصل :(19مشروع رقم )  

 م 121مم بطول  375بقطر   S44خط

 م 537مم بطول  400بقطر   S45خط

 

390149000 

2 

ة حديد نقل تحسين الصرف الصحى بشارع خط سك :(17مشروع رقم )

 االسمدة بحى عتاقة

 م 111مم بطول  500بقطر   S46خط

 

191219000 

3 

تحسين الصرف الصحى بشارع خط سكة حديد نقل  :(15مشروع رقم )

 االسمدة بحى عتاقة

 م 203مم بطول  300بقطر   S47خط

 

7709000 

 2.615.555 إجمالى
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 "2132-2127( مشروعات الخطة التنفيذية الخامسة ",1جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

 مشروعات شبكات االنحدار

1 

تحسين الصرف الصحى بمنطقة مساكن العبور  :(3مشروع رقم )

 االقتصادية بحى االربعيين

 م 25مم بطول  500بقطر   S6خط
3179000 

2 

تحسين الصرف الصحى بمنطقة مساكن الساحل بحى  :(15مشروع رقم )

  االربعيين

 م 12مم بطول  450بقطر   S34خط

 م 32مم بطول  400بقطر   S35خط

 م 221مم بطول  450بقطر   S36خط

193209000 

 مشروعات محطات الرفع

3 
المرحلة االولى من توسعات محطة  رفع االربعين ( : 3مشروع رقم )

 4009000  /اليوم 3م  29000بطاقة تصل الى   واستبدال الطلمبات 

2 
المرحلة االولى من توسعات محطة  رفع عتاقة ( : 2) مشروع رقم

 /اليوم 3م  1009000بطاقة تصل الى   واستبدال الطلمبات 
5090009000 

 05.127.555 إجمالى

 

 "2137-2132( مشروعات الخطة التنفيذية السادسة ",1جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

 مشروعات شبكات االنحدار

1 

تحسين الصرف الصحى بمنطقة مساكن العبور  :(12روع رقم )مش

 االقتصادية بحى االربعيين

 م 337مم بطول  400بقطر   S41خط
194139000 

 1.253.555 إجمالى
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 مشروعــــــــــــــــــــــــــــــات التنمية بشمال غرب خليج السويس

طقتين الصناعيتين  لخدمة المن صرف صحى متكامل اتعمل مشروع من المقترح

والتى تقدر  منهما للتخلص من التصرفات الناتجة شمال غرب خليج السويس

 . / يوم1ألف م  800بحوالى 

 و يتكون المشروع  من عدة عناصروهى :

 بكات انحدار.ش - أ

 محطات معالجة الصرف الصحى. –ب 

 شبكات انحدار للتخلص من المياه المعالجة. -ج

 .ة المقترحةالمتكامل اتالمشروعالشكل التالي عناصر ويوضح 
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 ( عناصر المشروع المقترح5شكل )
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من  كل عنصربوفيما يلى حصر إلجمالى األطوال و الطاقات والتكاليف الخاصة 

 .المقترحةمشروعات التنمية  عناصر

  بتكلفة كم  52,7إجمالى أطوال الخطوط المقترحة لمشاريع اإلنحدار

 ر جم .مليا 1,64حوالى  إجمالية تبلغ

 المقترح إنشاؤها لخدمة مناطق  إجمالى قيمة طاقات محطات المعالجة

 1,99حوالى بتكلفة إجمالية تبلغ/اليوم 1م 111،111التنمية يبلغ حوالى 

 مليار جم.

وبالتالى يصبح إجمالى تكاليف إمداد مناطق التنمية بنظام لتجميع ومعالجة مياه 

 مليار جم . 1,91الصرف الصحى يبلغ حوالى 

والتكلفة التقديرية  ويوضح الجدول التالى ملخص عام للمشروعات المقترحة

لنظام الصرف  المتوقعة لكل منها موزعة على الخطط التنفيذية حتى سنة الهدف

 السويس. الصحى لمناطق التنمية بمحافظة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 الملخص التنفيذى
 41-م

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

 )السويس(

 

 

-2112ف "صر  –مشروعات الخطة التنفيذية الثانية الخاص بمشاريع التنمية ( 21جدول )
2117" 

 )جنية( التكلفة التقديرية المشروع المقترح

42197409000. تنفيذ جميع شبكات االنحدار  

 ( المقترحة3-2-1المرحلة االولى من محطات المعالجة )
13090009000 

 

مم للتخلص من المياه المعالجة الخارجة  1100انشاء خط انحدار بقطر

 م تقريبا 3400ج بطول يساوى بالقائها فى الخلي 1من محطة معالجة 

مم للتخلص من المياه المعالجة الخارجة  1500انشاء خط انحدار بقطر

م  10300بالقائها فى الخليج بطول يساوى  2من محطة معالجة 

 تقريبا

مم للتخلص من المياه المعالجة الخارجة  1000انشاء خط انحدار بقطر

 م تقريبا 5200اوى بالقائها فى الخليج بطول يس 3من محطة معالجة 

23193009000 

 5.023.925.555 االجمالى

-2122صرف  " –( مشروعات الخطة التنفيذية الرابعة الخاص بمشاريع التنمية 21جدول )
2127" 

 التكلفة التقديرية )جنية( المشروع المقترح

 ( المقترحة3-2-1المرحلة الثانية من محطات المعالجة )
13090009000 

ماام للااتخلص ماان المياااه المعالجااة  1100دار بقطاارانشاااء خااط انحاا -

بالقائهااا فااى الخلاايج بطااول يساااوى  1الخارجااة ماان محطااة معالجااة 

 م تقريبا 3400

ماام للااتخلص ماان المياااه المعالجااة  1500انشاااء خااط انحاادار بقطاار -

بالقائهااا فااى الخلاايج بطااول يساااوى  2الخارجااة ماان محطااة معالجااة 

 م تقريبا 10300

22497009000 
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 1.502.755.555 االجمالى

 


