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 الملخص التنفيذى

احد المحافظات الرئيسية القليم قناة السويس )احد األقاليم  السويستعتبر محافظة 

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

الشرقى لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة السويس احد المدن الثالثة 

كم شرق مدينة  121الرئيسية على قناة السويس. وتبعد مدينة السويس حوالى 

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

. وقد عانت محافظة السويس من انهيارات بالبنية التحتية خالل الحرب فى السويس

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

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

 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  -رب والصرف الصحى لمحافظات مدن القناة )السويس لمياه الش

 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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إلى محطات تنقيةة و  السويسمياه الشرب والتوزيع بمحافظة م اإلمداد بنظا و ينقسم

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

المحليةةةات بإدارتهةةةا وعمةةةل التشةةةليل  تقةةةومواخةةةرى  المحافظةةةة بمدينةةةة السةةةويسبقلةةةب 

 .وبعض المناطق الصناعية و السياحية الممثلة فى حى الجناينوالصيانه لها وتلك 

خالل العقود الماضية الشرب  مياهالتلذية بوقد تم عمل تحسينات ملحوظة لنظام 

 مياه الشربل 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)

وضةةع اطةةار عةةام  إلةةى السةةويسمحافظةةة نظةةام ميةةاه الشةةرب بلعةةام المخطةةط ال يهةةدف

لتلبيةة اإلحتياجةات الحاليةة و ميةاه الشةرب  نظةامواستراتيجية واضحة المعالم لتطةوير 

وكذلك تحديد مشاكل  ,2115حتى سنة الهدف  السويس بمحافظةللتنمية المستقبلية 

نظةةام انتةةاغ وتلذيةةة ميةةاه الشةةرب فةةى الوضةةع الةةراهن ع ثةةم اقتةةرا  مشةةروعات وبةةدائل 

تحديةةد  مةةعلخدمةةة االحتياجةةات المسةةتقبلية ع و لحةةل مشةةاكل الوضةةع الةةراهن للتطةةوير 

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

 2كةم 179ع11 حةوالى)أى منطقةة الدراسةة(  السةويسالكليةة لمحافظةة  مساحةال بلغت

صناعية أخرى نية و مناطق سك ىإل مياه الشرببإمدادها  تى يتمالمناطق ال نقسمع وت

( توزيةع المنةاطق السةكنية و الصةناعية والسةياحية 1)رقةم , وتوضح لوحة سياحية  و

 . (1بها نظام إمداد بالمياه حاليًا , وكذلك جدول رقم ) التى يتواجد

 بالمحافظة بخدمات مياه الشرب إمدادها جارىالمناطق ال  (1جدول )

 موقعها بالمحافظة  اطقالمن

 السكنية

 ( السويس و السالم التعاونيةمدينتى ) 

 قرية جنيفة وتوابعها  تجمعات سكانية متفرقة بشمال قسم الجناين(– 

 قرية كبريت وتوابعها (

 نبى ترعة السويس بالشمالاتجمعات سكانية متفرقة على ج 

 نبى ترعة السويس بالجنوباتجمعات سكانية متفرقة على ج 

 قرية  –)قرية العمدة  تجمعات سكانية متفرقة بجنوب قسم الجناين

 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 

 المنطقة الصناعية باالدبية 

 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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وتشمل منطقة الدراسة أيضًا التوسعات المستقبلية المتوقعة بالمناطق السابق ذكرها 

و  التخطيط العمرانىوتنقسم مناطق التوسعات المستقبلية إلى مناطق تتبع هيئة , 

هيئة التنمية تتبع و مناطق  القرى والمراكز القائمة المدن و الخاصة بتوسعاتهى 

 .السياحية

 استخدمات االراضىالدراسات السكانية و  (3)

تعةداد راهن والمسةتقبلى مةن خةالل تجميةع بيانةات تم عمل دراسات سةكانية للوضةع الة
السةةةكان مةةةن الجهةةةاز المركةةةزى للتعبئةةةة العامةةةة واالحصةةةاء ع كمةةةا تةةةم عمةةةل دراسةةةات 

سةةةتخدامات االراضةةةى فةةةى الوضةةةع الةةةراهن والمسةةةتقبلى مةةةن خةةةالل صةةةور االقمةةةار إل
يانةةات الالزمةةة مةةن دراسةةات هيئةةة التخطةةيط الصةةناعية وكةةذلك مةةن خةةالل تجميةةع الب

 العمرانى وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية.
طبقةًا لتقةديرات الجهةاز  2119لعةام  السةويسسةكانى لمحافظةة أحةد  تعةداد بلغ قد و 

وقةةد تةةم اسةةتخدام هةةذا  , نسةةمةألةةف  711المركةةزى للتعبئةةة العامةةة واالحصةةاء حةةوالى 
 ,2115حتةةةةى سةةةةنة الهةةةةدف  لتقةةةةدير أعةةةةداد السةةةةكانالتعةةةةداد كتعةةةةداد لسةةةةنة االسةةةةاس 

,  2115سةةةةنة الهةةةةدف  عنةةةةدتقةةةةديرات السةةةةكان المتوقعةةةةة  (2)رقةةةةم ويوضةةةةح الجةةةةدول 
 . مقسمة كل خمسة سنوات

بيةانى للعالقةة الرسةم الوقد اتبع االستشارى منهجية التنبؤ بالسكان عن طريق امتةداد 
بيانةةةات السةةةكان فةةةى السةةةنوات  مةةةنبةةةين الةةةزمن والتعةةةداد السةةةكانى لكةةةل حةةةى او قريةةةة 

ع  1619السةةةةابقة مةةةةن الجهةةةةاز المركةةةةزى للتعبئةةةةة العامةةةةة واالحصةةةةاء فةةةةى السةةةةنوات )
كمةةا اخةةذ االستشةةارى فةةى االعتبةةار مةةدى امكانيةةة اسةةتيعاب كةةل  ,(2119ع  1669

طريق حساب الكثافة السكانية المتوقعة لكل حى أو قرية لتعداد السكان المتوقع عن 
حةةةى أو قريةةةة ومقارنتهةةةا بكثافةةةة التشةةةبع لكةةةل حةةةى أو قريةةةة مةةةع االخةةةذ فةةةى االعتبةةةار 

 التوسع والبناء في االحياء المختلفة.امكانية 
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 على مستوى المحافظة سنوات 5( تقديرات السكان الحالية والمستقبلية المتوقعة كل 2جدول )
 2037 2032 2027 2022 2017 2012 2007 2002 السنة

 تقديرات السكان

 باأللف
015 055 075 936 759 775 500 63750 

 ة ةةةاطق السكنيةةةى وحتى سنة الهدف للمنةةةالةالتعداد الح (1)رقم ل دو ةةةةجح ةةةةيوضو 

 . السويس) حضر و ريف ( بمحافظة 



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (الشربمياه المجلد االول )

 الملخص التنفيذى
  9 -م

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

 (السويس)
 

 ( 5537و  5557)  السويسبمحافظة  الريفيةوالسكان بالمناطق الحضرية  ( مساحات وتعداد 3جدول )

 المناطق السكنية
 5557السكان تعداد ال

 )نسمة(
 تقديرىالتعداد ال

 )نسمة( 5537
 )فدان(الكليةالمساحة 

السكانية عام  الكثافة

 )فرد/فدان( 5537

المدن )المناطق 

 الحضرية(

 27 10,107 222,534 331,143 السويسمدينة 

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

 91 115799 7195127 2355219 اإلجمالى بالمدن

القرى 

)المناطق 

 الريفية(

 50 1,330 23,370 17,131 تجمعات سكنية متفرقة بشمال قسم الجناين

نبى ترعة السويس اتجمعات سكنية متفرقة على ج

 بالشمال
20,345 31,121 150 201 

 51 132 3,123 19031 قرية الشلوفة

 20 77 4,202 1,345 قرية الرائد

نبى ترعة السويس امتفرقة على جتجمعات سكنية 

 بالجنوب
24,341 32,113 323 114 

 57 1,024 20,175 11,131 تجمعات سكنية متفرقة بجنوب قسم الجناين

 2 142 1,254 2,373 تجمعات سكنية متفرقة شمال مدينة السويس

 99 35335 5515372 565052 اإلجمالى بالقرى

 95 105152 6375019 0555555 إجمالى سكان المحافظة

 . على المساحة الكلية للمدينة والقرية2115تعداد سكان ل* "هى كثافة  2115الكثافة  ملحوظة : "
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( توزيع و مساحات المناطق الصناعية والسياحية بالمحافظة 4و يوضح جدول )
 . (2115و  2115)

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

 السويسبمحافظة 
 

 
 المنماه المساحة

 (بالفدان) 5557

 الكلية المساحة

 (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  65205 955936 

المناطق 

سياحيةال  
 54 54 القرى السياحية بشمال قسم الجناين

مساحات السياحى جمالىإ  02 02 

اماعن باقى المناطق السياحية بالمحافظة فسيتم عرضها بمعلومية عدد االفراد 

بيانات هيئة التنمية السياحية والعاملين المخطط عليهم تنمية تلك المناطق بناءا عن 

 ( عدد اللرف واالفراد والعاملين بكل منطقة كما يلى :7ويوضح الجدول رقم )
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 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 

 السخنة
15,100 15,100 31,543 32,300 

 225255 325306 175955 175955 االجمالى 

 

 مستقبلا  المتوقع و فى الوضع الراهنالمائية حتياجات إلا (4)

 السويسيتناول هذا البند اإلحتياجات المائية المتوسطة المطلوب إمدادها لمحافظة 

معدالت االحتياجات المائية لالستخدامات ( 9وبالجدول رقم ) , بمختلف أنشطتها

اإلحتياجات المائية المتوسطة  تقديرات( 5المختلفة لمحافظة السويس وبالجدول رقم )

جدول , وبال ( 2115و  2115) محافظة الب ةللسكان بالمناطق الحضرية والريفي

ة ةةةةةةة و السياحيةةةةاطق الصناعيةةةةةةنةالمبة المتوسطة ةةاجات المائيةةةاإلحتي تقديرات( 1)رقم 

بعد إعتبار معدل اإلستهالك للمناطق ,  محافظةالب(  2115و  2115) ى ةةةلعام

 الصناعية كاألتى :
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 المائية لالستخدامات المختلفة لمحافظة السويس( معدالت االحتياجات 9جدول)

 المناطق
معدل االحتياجات المياه بعام 

 2037و2007

 السكنية
 لـ/فرد/اليوم 335 المدن

 لـ/فرد/اليوم 200 القرى

 صناعيةال

 (/هكتار/يوم3م) 50 1المنطقة الصناعية 

 (/هكتار/يوم3م) 50 2المنطقة الصناعية 

 (/هكتار/يوم3م) 50 3المنطقة الصناعية 

 (/هكتار/يوم3م) 50 4المنطقة الصناعية 

 (/هكتار/يوم3م) 50 5المنطقة الصناعية 

 (/هكتار/يوم3م) 50 المنطقة الصناعية بفيصل

 (/هكتار/يوم3م) 50 منطقة المصانع 

 (/هكتار/يوم3م) 20 شركات البترول

 (/هكتار/يوم3م) 50 المنطقة الصناعية بعتاقة

 (/هكتار/يوم3م) 50 المنطقة الصناعية باالدبية

 (/هكتار/يوم3م) 50 المنطقتين الصناعيتين بشمال غرب خليج السويس

 )لـ/فرد/اليوم( 335 القرى السياحية بشمال قسم الجناين السياحى

 منطقة عيون موسى -

 منطقة  العين السخنة -

 

 )لـ/فرد/اليوم( 340 لالفراد

 )لـ/فرد/اليوم( 50 العاملين
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 ( 5537و  5557)  السويسبمحافظة  الريفيةوالحضرية اإلحتياجات المائية المتوسطة للسكان بالمناطق  تقديرات (7جدول )

 المناطق السكنية 
 5557اإلحتياجات المتوسطة 

 /اليوم(3)م
 /اليوم(3)م 5537اإلحتياجات المتوسطة 

المدن 

)المناطق 

 الحضرية(

 221,343 133,310 السويسمدينة 

 17,320 11,410 السالم التعاونيةمدينة 

 5365656 1225595 /اليوم(3إجمالى اإلحتياجات المتوسطة بالمدن )م

القرى 

)المناطق 

 الريفية(

 13,174 3,571 تجمعات سكنية متفرقة بشمال قسم الجناين

 2,232 4,023 السويس بالشمالنبى ترعة اتجمعات سكنية متفرقة على ج

 1,325 220 قرية الشلوفة

 320 223 قرية الرائد

 7,371 4,121 نبى ترعة السويس بالجنوباتجمعات سكنية متفرقة على ج

 12,175 3,231 تجمعات سكنية متفرقة بجنوب قسم الجناين

 1,731 1,225 تجمعات سكنية متفرقة شمال مدينة السويس

 225570 175657 بالقرىاإلجمالى 

 5525152 1955797 /اليوم(3إجمالى إحتياجات السكنى بالمحافظة )م
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و  2002المناطق الصناعية و السياحية لعامى باإلحتياجات المائية المتوسطة تقديرات ( 8جدول )
 السويسبمحافظة  2032

  

اإلحتياجات 

للمساحات المنماه 

 /اليوم(3)م 5557

اإلحتياجات 

للمساحات الكلية 

 /اليوم(3)م 5537

المناطق 

 الصناعية

 3,342 3,342 1المنطقة الصناعية 

 710 710 2المنطقة الصناعية 

 3,201 3,201 3المنطقة الصناعية 

 13,722 13,722 4المنطقة الصناعية 

 3,213 3,213 5المنطقة الصناعية 

 35,300 35,300 بفيصلالمنطقة الصناعية 

 2,431 2,431 منطقة المصانع 

 10,315 10,315 شركات البترول

 55,000 55,000 المنطقة الصناعية بعتاقة

 15,000 ــــــــــــ المنطقة الصناعية باالدبية

المنطقتين الصناعيتين بشمال غرب خليج 

 السويس
276,94 1,000,000 

  848,741,1 1555092 يةالصناع االحتياجات للمساحاتإجمالى 

المناطق 

 السياحية

 181 181 القرى السياحية بشمال قسم الجناين

 46222 46222 منطقة شمال عيون موسى

القرى السياحية بشمال منطقة العين السخنة )
 146222 146222 قرية ستيال دى مارى( - غرب خليج السويس

 8,4818 8,4818 إجمالى مساحات السياحى
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 الوضع الراهن لنظام تنقية مياه الشرب (5)

ترعة السويس الحلوة كمصدر للمياه العكرة عوالتى يتم تعتمد محافظة بالسويس على 

كةم   117تلذيتها من ترعة االسماعيلية عند حةدود مدينةة االسةماعيلية وهةى بطةول  

ة بالمحافظةةة وكةةذلك تزويةةد وتقةةوم ترعةةة السةةويس بنقةةل ميةةاه الةةرى ليراضةةى الزراعيةة

ولكن تتميز ترعة السويس بارتفاع نسبة الملوحة بها  محافظة السويس بمياه الشرب.

وكةةذلك يةةتم خلةةط الصةةرف الزراعةةى بميةةاه الترعةةة ممةةا يةةدل علةةى سةةوء مصةةدر الميةةاه 

العكةةرة بالسةةويس وكةةذلك االحتيةةاغ الةةى انظمةةة متقدمةةة لتطهيةةر الترعةةة وتقليةةل نسةةبة 

 لك زيادة استهالك الكيماويات.الملوحة بها وكذ

إلى محطات تقوم هيئة قناة  السويستنقسم محطات تنقية مياه الشرب بمحافظة 

السويس بإدارة اعمال التشليل والصيانة لها وأخرى تقوم المحليات بإدراتها و 

يل وصيانة محطة (( وتتولى هيئة قناة السويس تشل6صيانتها )جدول رقم )

/اليوم و طاقتها 1م 111ع111تبلغ طاقتها التصميمية التى و  المرشحة السويس

والمنطقة  مدينة السويس/اليوم و تقوم بخدمة شبكات 1م 111ع117اإلنتاجية 

باالضافة الى مدينة السالم ل ومنطقة المصانع وشركات البترول الصناعية بفيص

عن التعاونية التى يتم تلذيتها عن طريق رافع السالم وجزءمن قرى حى الجناين 

مم باالضافة الى المنطقة الصناعية بعتاقة عن طريق خط  471طريق خط بقطر 

 مم. 611بقطر 
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وحدات تنقية  خمسبينما تتولى المحليات إدارة اعمال التشليل والصيانة لعدد  

" حي  تبلغ  جنيفة –كبريت  –الشلوفة  –الرائد  – 2ع1ابوعارف "  مدمجة وهى :

, وتقوم تلك  /اليوم1م 111ع12بإجمالى طاقات  /س1م 111طاقة الوحدة 

بخدمة قرى  مم من محطة السويس المرشحة 471بجانب خط بقطر  المحطات

محمد  قرية -تجمعات سكنية متفرقة شمال قسم الجناين و التى تضم ) حى الجناين

 قرية  –الشلوفة  قرية –عامر  قرية –العمدة قرية  –االلبان الجديدة  قرية –عبده 

 –الجنوب رعة السويس بالشمال و التجمعات السكنية على جانبى ت –الرائد 

 ( .التجمعات السكنية شمال مدينة السويس 

وهناك ايضا رافع السالم يتم تلذيته عن طريق محطة تنقية السويس لخدمة مدينة 

 السالم التعاونية)التابعة للمحليات(.

 .السويسطات التنقية بمحافظة ( مصادر المياه العكره و مح2و توضح اللوحة )
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 السويسبمحافظة الشرب  مياهصادر ( م9)رقم جدول 

 

  خاصة بكل منتجع سياحىومن الجدير بالذكر عن منطقة شمال عيون موسى انها تعتمد على محطات للتحلية. 

 وصف المحطة مصادر التغذية

الطاقة التصميمية 

عام  /اليوم"3"م

(5557) 

الطاقة اإلنتاجية 

عام  /اليوم"3"م

(5557) 

 زمام الخدمة

 305,000 310,000 محطة تنقية مرشحة محطة السويس المرشحة

 مدينة السويس 

 )مدينة السالم التعاونية )عن طريق رافع السالم 

  جزء من التجمعات السكنية المتفرقة بجنوب قسم

المنطقة الصناعية  –قرية العمدة –الجناين)قرية عامر

 مم( 450( )بخط تغذية قطر 5المنطقة الصناعية  –4

 المنطقة الصناعية بفيصل 

  مم ( 300تغذية قطر المنطقة الصناعية بعتاقة )بخط 

 منطقة المصانع 

 شركات البترول 

 محطة تنقية جنيفة
 2محطة تنقية مرشحة بداخلها 

 وحدة مدمجة نقالى
2,000 3,135 

 تجمعات سكنية متفرقة بشمال قسم الجناين 

  تجمعات سكنية متفرقة على جانبى ترعة السويس

 بالشمال بقسم الجناين

 قرية الشلوفة بقسم الجناين 

  سكنية متفرقة على جانبى ترعة السويس تجمعات

 بجنوب قسم الجناين

  تجمعات سكنية متفرقة بجنوب قسم الجناين )قرية

قرية  –قرية االلبان الجديدة  –قرية عامر  –العمدة 

 محمد عبده(

 تجمعات سكنية شمال مدينة السويس 

  1المنطقة الصناعية 

  2المنطقة الصناعية 

  3المنطقة الصناعية 

  4الصناعية المنطقة 

  5المنطقة الصناعية 

 القرى السياحية بشمال قسم الجناين 

 محطة تنقية جنيفة الجديدة

 )كبريت(

 2محطة تنقية مرشحة بداخلها 

 وحدة مدمجة نقالى
10,000 4,042 

 محطة تنقية الشلوفة
وحدة مدمجة  2محطة تنقية بها 

 نقالى
4,000 4,223 

 )ابو عارف( 5و  1محطة تنقية 
 2محطة تنقية مرشحة بداخلها 

 وحدة مدمجة نقالى
10,000 3,175 

 محطة تنقية الرائد
وحدة مدمجة  2محطة تنقية بها 

 نقالى
2,000 350  قرية الرائد بقسم الجناين 

 المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس  50,000 110,000  مم 1555خط العاشر من رمضان بقطر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 50,000 الصناعية بعتاقة )جارى انشائها(محطة تنقية بالمنطقة 
 المنطقة الصناعية بعتاقة 

 المنطقة الصناعية باالدبية 

 القرى السياحية بالعين السخنة  50,000 30,000/ 50,000 مم 555/955بقطر  خط مياه الكريمات /الزعفرانة /السخنة
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وقرى نصيب الفرد من مياه الشرب بمدن  (11) رقمالتالى جدول الويوضح 

على أ هولة/فرد/اليوم و  916إلى بالمدن فيه نصيب الفرد صل والذى و المحافظة 

للمدن التى يتراو  عدد سكانها بين  المصرىمن اإلستخدام المتوقع بالكود 

ويمكن تفسير ذلك بأن , لة/فرد/اليوم 271-211مليون نسمة ويقدر بةو  111ع711

 إمداد السفن بالمياه.وكذلك والسياحية هذه الحصة تشمل اإلستخدامات الصناعية 

 211محافظة يصل إلى بينما يوضح الجدول أن نصيب الفرد فى قرى ال

لة/فرد/اليوم وهو فى المدى المتوقع بالكود المصرى للقرى التى يتراو  تعداد سكانها 

, وعلية يمكن قول لة/فرد/اليوم ( 211-171)نسمة  111ع711 – 111ع71بين 

خدمة المياه بالحضر والقرى بالمحافظة إجمااًل مناسب من حي  الكم ,  أن مستوى

مالحظات على نوعية المياه فى بعض فترات السنة لتدهور نوعية وأن كانت هناك 

 المياه فى بعض مصادر المياه العكرة .

ولكن نظرًا لعدم تناسب أقطار بعض المواسير مع التصرفات المنقولة فإن 
ية و تؤدى إلى سوء مستوى الضلوط ببعض مناطق الشبكة تكون غير كاف

 .الخدمة

 السويس( نصيب الفرد من مياه الشرب بمدن وقرى محافظة 10)رقم جدول 

 الزمامات
عدد المخدومين بشبكات مياه 
 الشرب من السكان )نسمة(

الطاقة اإلنتاجية لمحطات 
 /اليوم(1التنقية )م

حصة الفرد 
 )لة/فرد/اليوم(

 916 111ع117 651ع442 المدينة

 211 119ع17 111ع56 القرى

 15, ,320,80 522,000 اإلجمالى
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 التغذية بمياه الشرب نظامالوضع الراهن ل  (,)

هيئة قناة قوم شبكات ت إلى السويسبمحافظة  تنقسم شبكات توزيع مياه الشرب
و أخرى تقوم المحليات بإدراتها و بإدارتها وعمل التشليل والصيانة لها السويس 
وتشلله تمتلكه من الشبكات التى  ان هناك جزء صلير باإلضافة الى,  صيانتها

و القرى  القوات المسلحة وبعض الهيئات الحكومية االخرى أو مصانع خاصة
خدمة الهيئة والمحليات النظمة مياه  ( زمامات*2اللوحة )وتوضح  ,السياحية 

 الشرب بالمحافظة .
شةبكات تتلةذى مةن مةا بةين مياه الشرب بالمحافظةة شبكات  تلذية وتختلف مصادر 

عةةن طريةةق  (السةةالم التعاونيةةة)و  ()السةويس لمةةدنكشةةبكات ا محطةات تنقيةةة مرشةةحة

رافةةةةع امةةةةا عةةةةن شةةةةبكات القةةةةرى بحةةةةى الجنةةةةاين فيةةةةتم تلةةةةذيتها مةةةةن محطةةةةات مرشةةةةحة 

 ومدمجة.

ميةةاه العاشةةر مةةن رمضةةان كخةةط  كمةةا يةةتم امةةداد المحافظةةة مةةن مصةةادر مةةن خارجهةةا

و خةط ميةاه  لتلذية المنطقة الصناعية شمال غرب خلةيج السةويس مم 1111بقطر 

مةةم لتلذيةةة القةةرى السةةياحية بةةالعين  111/911بقطةةر  الكريمةةات /الزعفةةران /السةةخنة

شةبكات ميةاه الشةرب بمحافظةة ل الوضع الةراهن( 11الجدول رقم ) يوضحو  , السخنة

عةةةدد مةةةن الروافةةةع التةةةى تقةةةوم علةةةى مل نظةةةام التلذيةةةة لميةةةاه الشةةةرب تويشةةة,  السةةةويس

( بيانةةةات 12وة و يوضةةةح الجةةةدول رقةةةم )الشةةةبكة بسةةةاعات الةةةذر ببتعةةةويض الضةةةلوط 

, مرفةق الروافع والخزانات القائمة على نظام شبكات التلذية بمياه الشةرب للمحافظةة 

/أ( 1بالملخص لوحات لنظام نقل وتلذية المياه بمةدن وقةرى المحافظةة لوحةات رقةم )

  ./غ(1/ب( , )1, )
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 السويسشبكات مياه الشرب بمحافظة الوضع الراهن ل( 11)رقم جدول 

 مصدر التغذية الشبكات

أعمال  إدارة

لتشغيل ا

 والصيانة

المساحة 

المخدومة 

 (5)كم

التعداد المخدوم 

 5557لعام 

 )نسمة(

 أقطار الشبكات )مم(
إجمالى أطوال 

 )كم(

 شبكات مدينة السويس 1
 محطة السويس المرشحة

هيئة قناة 

 السويس
52 

422,045 

 
100) – ( 1200 

 مم

  250تزيد عن 

 كم.ط

رافع السالم من محطة  - شبكات مدينة السالم التعاونية 5

 السويس المرشحة

 1,000 المحليات
13,514 

 
 كم.ط  415 مم  500) – (100

 محطة تنقية الرائد شبكات محطة الرائد 3

متفرقة بشمال قسم السكنية التجمعات شبكات ال 2

 الجناين

وتوابعها و قرية كبريت  جنيفة شبكات قرية -

 محطة تنقية جنيفة - وتوابعها

محطة تنقية كبريت )جنيفة  -

 الجديدة(

و 1محطة تنقية ابو عارف ) -

2) 

مم من  450خط بقطر  -

محطة السويس المرشحة 

 )خط الهيئة(

 محطة تنقية الشلوفة -

 

 

نبى امتفرقة على جالسكنية التجمعات شبكات ال 5

 بالشمال ترعة السويس

شبكات التجمعات السكنية المتفرقة بجنوب قسم  2

 الجناين

 قرية محمد عبده -

 قرية االلبان الجديدة -

 قرية العمدة -

 قرية عامر -

على جانبى متفرقة السكنية التجمعات شبكات ال 7

 الجنوب  بترعة السويس 

 سكنية شمال مدينة السويسالتجمعات شبكات ال 1

 قرية الشلوفةشبكات  3
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 مصدر التغذية الشبكات

أعمال  إدارة

لتشغيل ا

 والصيانة

المساحة 

المخدومة 

 (5)كم

التعداد المخدوم 

 5557لعام 

 )نسمة(

 أقطار الشبكات )مم(
إجمالى أطوال 

 )كم(

المناطق الصناعية بقسم الجناين )المنطقة الصناعية  10

 – 3المنطقة الصناعية  – 5المنطقة الصناعية  – 1

 (0المنطقة الصناعية  – 2المنطقة الصناعية 

 شبكات خاصة

 

 القرى السياحية بشمال قسم الجناين 11

العاشر من رمضان بقطر خط  المنطقة الصناعية  غرب خليج السويس 12

 مم 1000

خط مياه الكريمات /الزعفرانة  منطقة العين السخنة 13

 /السخنة

 المنطقة الصناعية بفيصل 14

 منطقة المصانع 15 محطة السويس المرشحة

 شركات البترول 12

مم من محطة  300خط بقطر  المنطقة الصناعية بعتاقة 17

 السويس المرشحة )خط الهيئة(
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 شبكات بالمحافظةللو الخزانات بيانات الروافع  (15)جدول 

 

 الزمامات
 والخزانات االرضية الروافع

 (3)مالعالية  الخزانات
سعات الخزانات  (/س3م الطاقات ) محطة

 (3)م

 شبكات المدن

 مدينة السويس
 711ع12 111ع4 ( بداخل محطة السويس المرشحة1رافع )

ال يشتمل النظام الناقل على خزانات 
 عالية

 

 111ع4 111ع1 ( بداخل محطة السويس المرشحة2رافع )
 111ع26 111ع1 ( بداخل محطة السويس المرشحة1رافع ) 
 511ع5 711ع5 ( بداخل محطة السويس المرشحة4رافع ) 
 411ع11 191ع2 رافع يسحب من خزان ارضى 
 411ع11 691ع1 من خزان ارضىرافع يسحب  
 111ع14 471ع1 رافع السالم مدينة السالم التعاونية

شبكات  المراكز و 
القرى )التابعة 

 للمحليات(
 حى الجناين

 111ع2 759 2&1محطة تنقية ابو عارف 

ال يشتمل النظام الناقل على خزانات 
 عالية

 121 111 محطة تنقية الرائد

الشلوفةمحطة تنقية   111 411 

 441ع1 219 محطة تنقية جنيفة

 611 219 محطة تنقية كبريت
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 مياه فى الوضع الراهن والمستقبلىالاحتياجات  (2)

يتنةةةاول هةةةذا البنةةةد دراسةةةة مةةةدى إكتفةةةاء أو إحتيةةةاغ مصةةةادر ميةةةاه الشةةةرب بالمحافظةةةة 

سةةواءًا كانةةت مةةن محطةةات التنقيةةة أو أخةةرى عبةةر خطةةوط ناقلةةة مةةن خةةارغ المحافظةةة 

اإلحتياجةةات عةةن تقةةديرات  (1( و )5)لزيةةادة طاقتهةةا , وباإلشةةارة إلةةى جةةداول أرقةةام 

و  2115) محافظةةةةةة الب والريفيةةةةةةالمائيةةةةةة المتوسةةةةةطة للسةةةةةكان بالمنةةةةةاطق الحضةةةةةرية 

ة و ةةةةةةةةةاطق الصناعيةةةةةةةةالمنبة المتوسةةةةةطة ةةةةةةةةةةةةاإلحتياجةةةةةات المائي نتةةةةةةةةةةةائج , و ( 2115

 بالترتيب .محافظة الب(  2115و  2115) السياحية لعامى 

فقةةد أسةةفرت الدراسةةة أن إجمةةالى اإلحتياجةةات المتوسةةطة الحاليةةة بالمحافظةةة للسةةكنى 

 191ع144/اليوم حي  كان نصيب المناطق الحضةرية 1م 595ع192تبلغ حوالى 

/اليةةوم باإلضةةافة إلةةى المنةةاطق الصةةناعية 1م 615ع15/اليةةوم والمنةةاطق الريفيةةة 1م

/اليةةةةةةوم 1م 794ع112والتةةةةةةى بلةةةةةةغ بهةةةةةةا إجمةةةةةةالى اإلحتياجةةةةةةات المتوسةةةةةةطة الحاليةةةةةةة 

 يوم./ال1م 111ع14والسياحية والتى بلغ بها إجمالى اإلحتياجات المتوسطة الحالية 

أمةةا عةةن إجمةةالى اإلحتياجةةات المتوسةةطة المسةةتقبلية بالمحافظةةة للسةةكنى فبلةةغ حةةوالى 

/اليةةوم 1م 616ع216/اليةةوم حيةة  كةةان نصةةيب المنةةاطق الحضةةرية 1م 114ع214

/اليةةوم باإلضةةافة إلةةى المنةةاطق الصةةناعية والتةةى بلةةغ 1م 257ع44والمنةةاطق الريفيةةة 

/اليوم والسياحية والتى بلغ بها 1م 162ع145ع1بها إجمالى اإلحتياجات المتوسطة 

/اليةةةةوم , و يوضةةةةح الجةةةةدول 1م 111ع14إجمةةةةالى اإلحتياجةةةةات المتوسةةةةطة الحاليةةةةة 

( اإلحتياجةةات القصةةوى الشةةهرية المطلةةوب إمةةدادها مةةن المحطةةات إلةةى شةةبكات 11)
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و التوصةةيات المقترحةةة لمةةد خدمةةة النظةةام حتةةى  2115و  2115زمةةام خةةدمتها فةةى 

 سنة الهدف .

ل البنةةد إحتياجةةات التخةةزين بالخزانةةات األرضةةية بةةداخل محطةةات التنقيةةة كمةةا سيشةةم

حتياجات ساعة الذروة بشبكات المةدن و  لتلبية اإلحتياجات اليومية بشبكات القرى وا 

( , كمةةةةا سيشةةةةمل الجةةةةدول التوصةةةةيات 14بجةةةةدول ) 2115و  2115ذلةةةةك لعةةةةامى 

 المقترحة لمد خدمة النظام حتى سنة الهدف .
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 السويسنقاه لمياه الشرب بمحافظة ( مصادر المياه الم13جدول رقم )

 مصادر التغذية
الطاقة التصميمية 

 /اليوم"3الحالية "م
 زمام الخدمة

المتوسط الشهرى لإلحتياجات 

 القصوى اليومية

 /اليوم (3م 2007) 

المتوسط الشهرى لإلحتياجات 

 القصوى اليومية

 /اليوم (3م 2037) 

التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام حتى سنة 

 الهدف

محطة تنقية السويس 

 المرشحة
310,000 

  مدينة السويس 

  مدينة السالم التعاونية )عن طريق رافع

 السالم(

  جزء من التجمعات السكنية المتفرقة

قرية  –بجنوب قسم الجناين )قرية عامر 

المنطقة  – 4المنطقة الصناعية  –العمدة 

 مم( 450( )بخط تغذية قطر 5الصناعية 

 المنطقة الصناعية بفيصل 

  المنطقة الصناعية بعتاقة )بخط تغذية قطر

 مم( 300

 منطقة المصانع 

 شركات البترول 

304,110 323,331 
احتاجات حتى  تلبية المحطة قادرة بطاقتها الحالية

 سنة الهدف

 2,000 جنيفةمحطة تنقية 
  متفرقة بشمال قسم تجمعات سكنية

 الجناين

  تجمعات سكنية متفرقة على جانبى ترعة

 السويس بالشمال قسم الجناين  

 قرية الشلوفة بقسم الجناين 

  تجمعات سكنية متفرقة على جانبى ترعة

 السويس بجنوب قسم الجناين

  تجمعات سكنية متفرقة بجنوب قسم

 –قرية عامر  –الجناين )قرية العمدة 

 قرية محمد عبده( –قرية االلبان الجديدة 

  تجمعات سكنية متفرقة شمال مدينة

 السويس

  1المنطقة الصناعية 

  2المنطقة الصناعية 

  3المنطقة الصناعية 

  4المنطقة الصناعية 

  5المنطقة الصناعية 

 القرى السياحية بشمال قسم الجناين 

33,502 12,233 

 10,000يوصى بانشاء محطة تنقية بطاقة  -

 بحى الجناين بالوضع الحالى /اليوم3م

 /اليوم3م 45,000يوصى باضافة طاقة  -

 بمحطات التنقية بحى الجناين مستقبال 

جنيفة محطة تنقية ا

 الجديدة )كبريت(
10,000 

 4,000 لشلوفةمحطة تنقية ا

  2و1محطة تنقية 

 )ابو عارف(
109000 

المحطة قادرة بطاقتها الحالية مد احتاجات حتى  1,015 411 الرائد بقسم الجناينقرية   2,000 لرائدمحطة تنقية ا

 سنة الهدف

 /السخنةخط العاشر 

 مم 1000بقطر 
110,000 

 المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس 

 المنطقة ااصناعية باالدبية 
43,272 1,000,000 

يوصى بتنفيذ المرحلة الثانية لخط مياه العاشر  -

/السخنة لتصل الطاقة التصميمية للخط الى 

 /اليوم3م 220,000

يوصى عمل ازدواج لخط مياه العاشر/السخنة  -

لتصل الطاقة  التصميمية للخطوط الى 

 /اليوم3م 440,000

يوصى بانشاء محطة تنقية بمنطقة شمال غرب خليج 

 على مراحل /اليوم3م 200,000السويس بطاقة 

محطة تنقية بالمنطقة 

الصناعية بعتاقة )جارى 

 انشائها(

50,000 
 المنطقة الصناعية بعتاقة 

 
 المحطة قادرة بطاقتها مد احتياجات حتى سنة الهدف 55,000 ـــــــــــــــ

خط مياه الكريمات 

 /الزعفرانة /السخنة

 مم 100/200بقطر 

50,000/30,000   12,000 12,000 السخنةمنطقة العين 
الخط قادر بطاقته الحالية مد احتياجات حتى سنة 

 الهدف
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 نةات االرضةية الملحقةة بمحطةات التنقيةةاالخز ب نالتخةزي احتياجةات حسةاب كمةا تةم

للموازنةةةةةة بةةةةةين  ( السةةةةةويس المرشةةةةةحةالملحقةةةةةة بالشةةةةةبكات الرئيسةةةةةية ) محطةةةةةة تنقيةةةةةة 

االحتياجات القصوى من يوم الى اخر خالل الشهر واحتياجات ساعة الةذروة خةالل 

% من المتوسط الشهرى لالحتياجات القصوى 41ساعات اليوم بالشبكات باعتبارها 

  اليومية.

 نةات االرضةية الملحقةة بمحطةات التنقيةةاالخز ب نالتخةزي احتياجةات حسةاب كمةا تةم

جنيفةة  –الشةلوفة  – رائةدال – 2و1بةو عةارف رعية ) محطات االملحقة بالشبكات الف

  :اآلتية دلةمن المعا ع( لتعويض الشبكات باإلحتياجات القصوى اليومية كبريت -

المتوسط الشهرى  –يومى= )أقصى تصرف بالخزانات األرضية حجم التخزين 
 . % تصرف الحريق11+ (  اليومية لإلحتياجات القصوى

 حي  أن :

  لتصرف المتوسط * ا1,1=  اليومية الشهرى لإلحتياجات القصوىالمتوسط 
  التصرف المتوسط .1,9= يومىأقصى تصرف * 

أما عن تصرف الحريق سيؤخذ طبقًا إلشتراطات الكود المصرى على أساس تعداد 

( 14و بالجدول رقم ) , ساعات  1لة/  وفترة الحريق  41السكان , وللقرى 

 .السويسية محافظة قاألرضية بمحطات التنإحتياجات التخزين للخزانات 
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 السويسإحتياجات التخزين للخزانات األرضية بداخل محطات التنقية بمحافظة  (14)جدول 

 محطات التنقية

لى سعات إجما
الخزانات 
األرضية 
 اتبالمحط
 (1)م

 ها تخزينالمطلوب حتياجات اإل
 بالمحطات باألرضى

النظام حتى  التوصيات المقترحة لمد خدمةالتعليق و 
 2115 سنة الهدف

V (m3) 
2115 

V (m3) 

محطة تنقية السويس 
 511ع112 111ع61 211ع71 المرشحة

  سعات الخزانات بالمحطة قادرة على مد
 احتياجات القصوى اليومية حتى سنة الهدف

 441ع1 جنيفةمحطة تنقية 

 171ع11 941ع7

  يوصى بتوفير سعات خزانات ارضية بالمحطة
 1م 711ع1المقترحة 

  يوصى بزيادة سعات الخزانات االرضية لمحطة
لكل  1م 111ع4كبريت و محطة الشلوفة بسعة 

 منهما.

جنيفة الجديدة محطة تنقية 
 611 )كبريت(

 411 الشلوفة محطة تنقية

 ابو عارف   محطة تنقية
 111ع2 2و 1

 161 169 121 الرائدتنقية  اتمحط
  سعات الخزانات بالمحطة قادرة على مد

 احتياجات القصوى اليومية حتى سنة الهدف
 

( فقد تبين أنه ال يوجةد عجةز فةى تلبيةة اإلحتياجةات المائيةة 11باإلشارة إلى جدول )

فهةةى غيةةر قةةادرة فةةى  القةةرىبمدينةةة السةةويس امةةا عةةن المطلوبةةة فةةى الوضةةع الةةراهن 

    وجةةةد عجةةةز بقيمةةةة   تلبيةةةة اإلحتياجةةةات المائيةةةة المطلوبةةةة حيةةة  الوضةةةع الحةةةالى فةةةى

أما عن اإلحتياجات , (11وعليه فقد تم تقديم توصيات بجدول ), /يوم 1م 111ع11

,  2115فى الوضةع المسةتقبلى عةام  السويسمحافظة بوالقرى  المائية لسكان المدن
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فقد أسفرت الدراسة عن وجود عجز فى تلبية اإلحتياجات المائية المطلوبةة مسةتقبليًا 

 ( .11سنة الهدف بجدول )لمد خدمة النظام حتى فقد تم تقديم توصيات عليه  و, 

يوجد عجز بالتخزين األرضةى بالوضةع  ال ( فقد تبين أنه14و باإلشارة إلى جدول )

السةةويس والسةةالم " التةةى تخةةدم شةةبكات مةةدينتى  السةةويس المرشةةحةالةةراهن لمحطةةة " 

بعةةةد اإلعتمةةةاد علةةةى سةةةعة الخةةةزان األرضةةةى الملحةةةق بالشةةةبكة الةةةذى تقةةةدر   التعاونيةةةة

ضةةةمن السةةةعات المتةةةوفرة بالنظةةةام  (111ع14+ 2* 411ع11) 111ع11بةةةة سةةةعته 

, أما عن باقى المحطات التى تخةدم القةرى فالخزانةات المتةوفرة بالمحطةة قةادرة القائم 

 مد إإلحتياجات القصوى اليومية بالشبكة بالوضع الراهن . على

( السعة التخزينية المطلوبة بمحطةات التنقيةة عنةد سةنة الهةدف 14و يوضح جدول )

( و التةةةةى تشةةةةير إلةةةةى عةةةةدم كفايةةةةة الخزانةةةةات الحاليةةةةة , و عليةةةةه فقةةةةد تمةةةةت 2115)

 التوصية بزيادة سعات التخزين .
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 السويسمحافظة ب لنظم نقل و توزيع المياه للمناطق المختلفة التحليل الهيدروليكى  (8)

 أنظمة فرعية و هى: ثال إلى  السويسينقسم نظام التلذية بالمياه بمحافظة 

 ( النظام الرئيسى بمدينة السويس1منطقة : )  

 ( شبكات مدينة السالم التعاونية2منطقة: ) 

 ( 1منطقة : ) الجناين قسمشبكات قرى 

 ( 4منطقة : )الجناين قسم –كات قرية الرائد شب 

نظام على مصدر المياه الخاص به و الرافع الرئيسى وشبكة التوزيع ويشتمل كل 

 ( .19( و )17)كما هو موضح بجداول رقم 

وقد تم عمل التحليل الهيدروليكى ألداء هذه النظم تحت ظروف اإلحتياجات المائية 

,  2115عند سنة الهدف فى عام  و اإلحتياجات المائية المستقبلية 2115فى عام 

وتم مراجعة الضلوط فى المناطق المختلفة التى تخدمها هذه الشبكات للتأكد من 

 مستوى الخدمة .

لمدينة التى التصرف التصميمى الحالى لرافع شبكات ا (17)ضح جدول رقم ويو 

حتياجات  بمدينة السويس تخدم النظام الرئيسي وكذلك الضلط التصميمى له وا 

يوضح جدول رقم والضلوط الدنيا المتواجدة بالشبكات و  2115الذروة فى  ساعة

النظم الفرعية  ( التصرف التصميمى الحالى لروافع شبكات القرى التى تخدم19)

 2115بالقرى وكذلك الضلط التصميمى لها واإلحتياجات القصوى اليومية فى 

إستخدام برنامج التحليل والضلوط الدنيا المتواجدة بالشبكات , كما تم تقديرها ب

مما يمكن معه تقدير أداء النظم حاليًا, وتظهر الجداول  WaterCadالهيدروليكى 
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أن سعة الطلمبات والمواسير الناقلة مقبولة من حي  تحقيق الضلوط الدنيا 

فى جو( لشبكات القرى  2المدن و )  جو( لشبكات 1للضلوط المطلوبة للتلذية ) 

تكون قادرة سعة الطلمبات فى شبكات القرى على تحقيق ولكن لن  الراهن وضعال

 .الضلوط الدنيا المطلوبة

( أيضًا نتائج التحليل الهيدروليكى للشبكات و 19( و )17وتظهر جداول رقم )

, حي  يبين  2115الروافع عند حدو  اإلحتياجات المائية المستقبلية فى عام 

اإلحتياجات بدون تطوير و زيادة قدرة ( على تلبية 1) ام بمنطقةعدم قدرة النظ

خدمتها حتى سنة  (4(, )2, ) (1النظم , بينما يمكن لنظام التلذية فى المنطقة )

 الهدف .

( الحلول المقترحة لتدعيم نظم التلذية و التوزيع 19( و )17ويوضح جداول )

 بالمناطق المختلفة حتى يمكن خدمة هذه المناطق حتى سنة الهدف .

ل هذه المشروعات المقترحة و إدراجها فى خطوط زمنية مستقبلية وسيتم تفصي

تتناسب مع زيادة اإلحتياجات من األن و حتى سنة الهدف , كما سيتم تقدير 

 ( .6بند )تكاليف هذه المشروعات فى 
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مناطق الحضرية وقد تم عمل التحليل الهيدروليكى ألداء النظام حاليًا فى ال

( على أساس قدرة طلمبات الضلط العالى على تلبية السويس بالمحافظة ) مدينة

أقصى إحتياجات مائية ) الذروة على أساس أقصى إحتياجات فى الساعة( , حي  

أن هذا النسق التصميمى للنظام الذى يديره هيئة قناة السويس و سيتم اإلحتفاظ 

ع م لتمشىبهذا النظام عند سنة الهدف حي  سيتم تطوير طلمبات الضلط العالى 

زيادة اإلحتياجات و ذلك بدون اللجوء إلى إستخدام الخزانات العالية , ويرى 

اإلستشارى أن هذا النظام مقبول و لكبر تعداد السكان بالمدينة مما يمكن معه 

 تشليل الطلمبات بصورة مرضية .

حى بينما تم عمل التحليل الهيدروليكى لنظام التلذية و التوزيع بالمناطق الريفية )

( على أساس تزويد هذه 4( ,)1( ,)2( و هى مناطق )اين و السالم التعاونيةالجن

, بحي  يتم تقدير سعة طلمبات الضلط العالى على اإلحتياغ  بروافعالنظم 

فى ساعة الذروة , ويرى  الروافعالمتوسط اليومى و تلبية فارق اإلحتياجات 

ى و التجمعات السكنية اإلستشارى أن هذا النظام المقتر  يتناسب مع تلذية القر 

 قليلة التعداد كما هو منتشر فى القرى المصرية .



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (الشربمياه المجلد االول )

 الملخص التنفيذى
  26 -م

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

 (السويس)
 

  5537و  5557لعامى  السويس( نتائج التحليل الهيدروليكى لشبكات مياه الشرب بمدن محافظة 10جدول ) 

 نظم شبكات التوزيع
طلمبات الضغط العالى 

 بالمصدر

 طاقة الرافع

 /س(3)م

ضغط 

 الرافع 

قطر الخط 

 الناقل

طول 

الخط 

 الناقل

 ) سنة الهدف(2037 )الوضع الراهن( 2007

التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام 

 حتى سنة الهدف
إحتياجات 

 ساعة الذروة

 /س3م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط الدنيا 

 بالشبكة

إحتياجات ساعة 

 الذروة

 /س3م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

 الدنيا بالشبكة

1 
  النظام  الرئيسي

 بمدينة السويس

 ( بداخل 1رافع )

محطة السويس 

 المرشحة

4,000 

 بار 5

 بار 3,3 م/كم 0,33 22,353 بار 3,7 م/كم 0,11 15,573 كم 0,57 1000

  روافع المحطة قادرة على مد

احتياجات ساعة الذروة حتى سنة 

5537. 

 ( بداخل 2رافع )

محطة السويس 

 المرشحة

3,000 

 ( بداخل 3رافع )

محطة السويس 

 المرشحة

3,000 

 ( بداخل 4رافع )

محطة السويس 

 المرشحة

بار 5,2 7,500  
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 5537و  5557لعامى  السويس( نتائج التحليل الهيدروليكى لشبكات مياه الشرب بقرى محافظة 19جدول )

 نظم شبكات التوزيع
طلمبات الضغط 

 العالى بالمصدر

طاقة 

 الرافع

 /اليوم(3)م

ضغط 

 الرافع 

قطر 

الخط 

 الناقل

طول الخط 

 الناقل

 ) سنة الهدف(2037 )الوضع الراهن( 2007

التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام حتى سنة 

 الهدف

أقصى 

إحتياج 

 يومى

 /اليوم3م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

الدنيا 

 بالشبكة

أقصى إحتياج 

 يومى

 /اليوم3م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

الدنيا 

 بالشبكة

 شبكات مدينة السالم التعاونية 2
رافع 

 711 بار 9 662ع14 السالم
إتصال 

مباشر 

 بالشبكة
روافع المحطة قادرة على مد احتياجات   بار 1ع4 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 519ع21 بار 7 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 191ع11

 .5537القصوى اليومية حتى سنة 

1 
شبكات 
قرى حى 
 الجناين

  تجمعات سكنية متفرقة بشمال قسم
 الجناين

  تجمعات سكنية متفرقة على
جانبى ترعة السويس بالشمال 

 بقسم الجناين
 قرية الشلوفة بقسم الجناين 
  تجمعات سكنية متفرقة على

جانبى ترعة السويس بجنوب قسم 
 الجناين

  تجمعات سكنية متفرقة بجنوب
قرية  –قسم الجناين )قرية العمدة 

 –قرية االلبان الجديدة  –عامر 
 قرية محمد عبده(

 عات سكنية شمال مدينة تجم
 السويس

  1المنطقة الصناعية 
  2المنطقة الصناعية 
  1المنطقة الصناعية 
  4المنطقة الصناعية 
  7المنطقة الصناعية 
  القرى السياحية بشمال قسم

 الجناين

رافع تنقية ابو 
 2&1عارف 

 124ع11

 بار 9
 

411 
إتصال 

مباشر 

 بالشبكة

 111ع26

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 بار 2

 471ع51
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 صفر

  يوصى بتوفير سعة طلمبات للضغط
العالى بمحطة التنقية المقترحة بحى 

 ./يوم3م 12,308الجناين بطاقة 
  تدعيم الخط الناقل الرئيسى من

إلى شبكات قرى  محطو الشلوفة

 .مم 355بقطر  الجناين قسم 

  155يوصى بانشاء رافع بطاقة 

مزود بخزان ارضى  95لـ/ث ورافع 

 بحى الجناين 3م 05055بسعة 

 

رافع تنقية 
 الشلوفة

 171 121ع4
 911ع1
 كم

 م/كم 12,49 م/كم 9,61

 111 114ع7 رافع تنقية جنيفة
إتصال 

مباشر 

 بالشبكة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

رافع تنقية 
 كبريت

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 171 114ع7
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 نظم شبكات التوزيع
طلمبات الضغط 

 العالى بالمصدر

طاقة 

 الرافع

 /اليوم(3)م

ضغط 

 الرافع 

قطر 

الخط 

 الناقل

طول الخط 

 الناقل

 ) سنة الهدف(2037 )الوضع الراهن( 2007

التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام حتى سنة 

 الهدف

أقصى 

إحتياج 

 يومى

 /اليوم3م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

الدنيا 

 بالشبكة

أقصى إحتياج 

 يومى

 /اليوم3م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

الدنيا 

 بالشبكة

 171 بار 1 762ع2 رافع تنقية الرائد شبكات قرىة الرائد 4
إتصال 

مباشر 

 بالشبكة
روافع المحطة قادرة على مد احتياجات  بار 1 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 452ع1 بار 1  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 411

 .5537القصوى اليومية حتى سنة 
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 يمكن ايجاز المشاكل العامة بشبكة المياه بالمحافظة فيما يلى

ضةةةعف الضةةةلوط فةةةى بعةةةض المنةةةاطق حيةةة  تصةةةل فةةةى اجةةةزاء منهةةةا الةةةى  .1

الصةةةةةةفر حيةةةةةة  أن معظةةةةةةم شةةةةةةبكات الميةةةةةةاه اقطارهةةةةةةا صةةةةةةليرة ومةةةةةةع تزايةةةةةةد 

االسةةةتهالكات تصةةةبح هةةةذه الخطةةةوط غيةةةر مجديةةةة وال تتناسةةةب مةةةع كميةةةات 

السرعات بهذه الخطوط تجاوزت للحد  المياه التي يحتاجها السكان حي  أن

األقصةةةى المسةةةمو  بةةةه األمةةةر الةةةذى يةةةؤدى الةةةى حةةةدو  فواقةةةد طاقةةةة بصةةةورة 

كبيةةرة لةةذلك تحتةةاغ هةةذه الشةةبكات الةةى عمةةل اسةةتبدال لهةةا بأقطةةار أكبةةةر او 

ازدواغ حتى يمكن الحد من الفواقد بداخلها وزيادة الضلوط في الشبكة الةى 

السةةةةكان بصةةةةورة جيةةةدة حتةةةةى سةةةةنة  الحةةةد الةةةةذب يسةةةمح بوصةةةةول الميةةةةاه الةةةى

 .الهدف

مازالت الخطوط الزهر الرمادى واالسبستوس تعمل و لكنها اصبحت قديمةة  .2

 جدا و تحتاغ الى خطة احالل وتجديد.

سوء حالة الصةنابير العامةة المجانيةة وعةدم الصةيانة المسةتمرة لهةا ووجودهةا  .1

 مياه.احيانا فى مناطق ليست فى حاجة اليها مما يؤدى الى اهدار ال

وجةةود اقطةةار قديمةةة بالشةةبكة ال يوجةةد قطةةع غيةةار لهةةا ممةةا يةةؤثر سةةلبا علةةى  .4

 اعمال االصال .
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  المقترحة العام المخطط مشروعات   (6)

إلى  السويسبمحافظة  يقتر  االستشارى تقسيم مشروعات قطاع مياه الشرب

وستتناول مشروعات خاصة لخدمة المدينة و أخرى لخدمة القرى " التابعة للمحليات " 

 المشرعات العناصر التالية :

  مشروعات انشاء شبكات لتلذية وتدعيم المناطق ذات الضلوط الضعيفة او

خطوط المناطق التى يحد  بها زيادة فى التعداد السكانى من خالل تدعيم ال

 القائمة .

 القصوى  التصرفات مشروعات توسعه للروافع التى يتجاوز تصرفاتها المتوقعة

 .للطلمبات 

  مشروعات انشاء روافع جديده لتلذية المناطق ذات الضلوط الضعيفة او لتلذية

 المناطق العمرانية الجديدة .

  مشروعات إنشاء خزانات إضافية لتدعيم اإلحتياجات القصوى اليومية بزمامات

 خدمة المحطات القائمة .

 هاتطاق مشروعات توسعات لمحطات التنقية التى يتجاوز احتياجاتها المتوقعة 

 او لتلذية المناطق العمرانية الجديدة . القصوى

ومن خالل الدراسة المقدمة بالتقرير فقد تم عمل حصر إلجمالى األطوال و 
الطاقات المطلوبة لتطوير قطاع مياه الشرب الخاص طبقًا للتقسيم السابق وهم على 

 النحو التالى :
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 للمحليات"قرى "التابعة مشروعات بقطاع مياه الشرب بال( 8/1)

تشتمل المشروعات المطلوبة لقطاع مياه الشرب بالقرى على تطوير عدد من 

عناصر النظام كالشبكات و الروافع المزودة بخزانات أرضية ومحطات التنقية و 

( التصميم المقتر  لتطوير نظام نقل وتوزيع المياه ب/1/أ( , )1توضح اللوحات )

جمالى األطوال و الطاقات والتكاليف , وفيما يلى حصر إل السويسلقرى محافظة 

 للمشروعات الخاص لكل عنصر بقطاع مياه الشرب.

  كم بإجمالى  11إجمالى أطوال الخطوط المقترحة لمشاريع المياه يبلغ حوالى

 مليون جم . 95تكلفة تبلغ حوالى 

 يبلغ  إجمالى قيمة الطاقات المطلوبة لتطوير النظام القانم لمحطات التنقية

 مليون جم . 17,7/اليوم بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 1م 111ع11حوالى 

   إجمالى قيمة الطاقات المطلوبة لتطوير النظام القائم للروافع والخزانات يبلغ

 مليون جم . 5,1لة/  بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى  121حوالى 

 وبالتالى يصبح إجمالى تكاليف تطوير النظام القائم لتوزيع وتنقية مياه الشرب

 مليون جم . 57,7يبلغ حوالى  2115بالمحافظة حتى 

و توضح الجداول التالية المشروعات المقترحة لتطوير قطاع مياه الشرب بالقرى 

 .طبقًا لتوزيعهم على الخطط الخمسية 
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 ( بالقرى5515-5557( مشروعات الخطة التنفيذية األولى )17جدول )

 )جم(التكلفة التقديريه للمشروع  المشروع  

 محطات التنقيةمشروعات 

1 

  12  انشاء محطة تنقية بحى الجناين بطاقة ( :1مشروع رقم )

والمشروع يشمل انشاء ماخذ على  /يوم1ماالف 
ترعة السويس باالضافة الى خط ناقل لخدمة 

 قريتى محمد عبده و االلبان الجديدة. 

35,500,000 

 35,500,000 إجمالى

 

 ( بالقرى5517-5515الخطة التنفيذية الثانية )( مشروعات 15جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع  

 الروافع والخزانات مشروعات 

1 
م مزود  20لـ/ث ورافع  120انشاء رافع بطاقة  ( :1مشروع رقم )

 بحى الجناين 3م 5,500بخزان ارضى بسعة 
3,100,000 

 3,100,000 إجمالى
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 بالقرى( 5555-5517) لثالثةمشروعات الخطة التنفيذية ا (16جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع  

 مشروعات شبكات مياه الشرب

1 

   بجنوب حى الجناين للخطوط الناقلة  احالل وتجديد ( :1مشروع )

 م 1,450مم بطول  400بقطر   SUZ42خط

 م 125مم بطول  400بقطر  SUZ43خط 

 م 125مم بطول  400بقطر  SUZ244خط 

 م 130مم بطول  400بقطر  SUZ318خط 

 م 257مم بطول  400بقطر  SUZ319خط 

 م 174مم بطول  400بقطر  SUZ320خط 

 م 717مم بطول  300بقطر  SUZ357خط 

 م 703مم بطول  400بقطر  SUZ384خط 

 م 515مم بطول  400بقطر  SUZ1754خط 

 م 750مم بطول  400بقطر  SUZ1756خط 

20,512,150 

2 

بحى االربعين )قريتى ابو  للخطوط الناقلة  احالل وتجديد ( :5مشروع )

 عارف(  

 م 41مم بطول  200بقطر   SUZ737خط

 م 212مم بطول  500بقطر  SUZ743خط 

 م 122مم بطول  200بقطر  SUZ757خط 

 م 427مم بطول  200بقطر  SUZ759خط 

 م 102مم بطول  200بقطر  SUZ826خط 

 م 21مم بطول  200بقطر  SUZ827خط 

 م 305مم بطول  200بقطر  SUZ828خط 

 م 202مم بطول  200بقطر  SUZ830خط 

 م 32مم بطول  250بقطر  SUZ837خط 

 م 723مم بطول  250بقطر  SUZ844خط 

 م 42مم بطول  400بقطر  SUZ848خط 

 م 212مم بطول  200بقطر  SUZ855خط 

 م 33مم بطول  500بقطر  SUZ867خط 

 م 1,021مم بطول  400بقطر  SUZ869خط 

 م 572مم بطول  400بقطر  SUZ1811خط 

 م 1,151مم بطول  400بقطر  SUZ1182خط 

 م 1,022مم بطول  200بقطر  SUZ1187خط 

 م 1,115مم بطول  200بقطر  SUZ1189خط 

 م 337مم بطول  400بقطر  SUZ1725خط 

 م 14مم بطول  400بقطر  SUZ1726خط 

 م 11مم بطول  400بقطر  SUZ1727خط 

 م 211مم بطول  400بقطر  SUZ1728خط 

 م 37مم بطول  400بقطر  SUZ1729خط 

 م 121مم بطول  400بقطر  SUZ1730خط 

 

23,324,500 
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3 

  )قرية الشلوفة( حى الجناينباحالل وتجديد للخطوط القائمة  ( :3مشروع )

 م 214مم بطول  300بقطر   SUZ184خط

 م 201مم بطول  200بقطر  SUZ185خط 

 م 1,257مم بطول  200بقطر  SUZ187خط 

 م 1,012مم بطول  200بقطر  SUZ188خط 

 م 2,535مم بطول  200بقطر  SUZ192خط 

 م 124مم بطول  200بقطر  SUZ1783خط 

 م 1,230مم بطول  200بقطر  SUZ1785خط 

 

 751ع595ع1

4 

  القائمة بحى الجناين )قرية كبريت( وتجديد للخطوطاحالل : ( 2مشروع )

 م 225مم بطول  300بقطر   SUZ506خط

 م 1,221مم بطول  400بقطر  SUZ508خط 

 م 331مم بطول  200بقطر  SUZ518خط 

 م 273مم بطول  200بقطر  SUZ551خط 

 م 142مم بطول  300بقطر  SUZ565خط 

 م 34مم بطول  200بقطر  SUZ567خط 

 م 22مم بطول  300بقطر  SUZ568خط 

 م 14مم بطول  500بقطر  SUZ575خط 

 م 533مم بطول  200بقطر  SUZ586خط 

 م 117مم بطول  400بقطر  SUZ1767خط 

 م 175مم بطول  200بقطر  SUZ1778خط 

 م 1,077مم بطول  200بقطر  SUZ1780خط 

 م 715مم بطول  300بقطر  SUZ1781خط 

 م 225مم بطول  200بقطر  SUZ1786خط 

 

 611ع141ع12

5 

  (جنيفةالقائمة بحى الجناين )قرية  احالل وتجديد للخطوط: ( 0مشروع )

 م 31مم بطول  300بقطر   SUZ526خط

 م 12مم بطول  300بقطر  SUZ614خط 

 م 533مم بطول  300بقطر  SUZ616خط 

 

 721ع414ع1

 الروافع والخزانات مشروعات 

 555555555 1م  4,000زيادة سعة الخزان االرضى لمحطة كبريت بسعة   9

 555555555 3م  4,000زيادة سعة الخزان االرضى لمحطة الشلوفة بسعة   7

 7556955370 إجمالى
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 مشروعــــــــــــــــــــــــــــــات التنمية بشمال غرب خليج السويس (8/2)

 )المنطقةة الصةناعية  عمةل مشةروع متكامةل بشةمال غةرب خلةيج لخدمةة مةن المقتةر 

 -مينةةةاء العةةةين السةةةخنة -السةةةويس خلةةةيج غةةةرب المنطقةةةة الصةةةناعية شةةةمال -باألدبيةةةة

المنطقةةةة السةةةياحية( ويةةةتم تةةةوفير كميةةةة ميةةةاه مةةةن خةةةالل هةةةذا المشةةةروع المتكامةةةل تقةةةدر 

 /يوم مقسمة كما يلى:1بحوالى مليون م

 من خالل  /يوم3مألف  222توفير 

 يوم(3ألف  م 442) تنفيذ المرحلة الثانية لخط مياه العاشر/السخنة / 

 ( 3ألف  م 442عمل ازدواج لخط مياه العاشر/السخنة)يوم / 

 عن طريق انشاء محطة تنقية  / يوم3مألف  22,توفير 

 وهى :من عدة عناصرمحطة تنقية () انشاء  تكون المشروع و ي

 محطة تنقية مياه الشرب. - أ

 .ومحطة رفع المأخذ مأخذ -ب 

 .الناقلة للمياه العكرةخطوط ال -ج

 . رفع مياه عكرة ةمحط  -د

 هـ  خزانات وكواسر.

 . وشبكات التوزيعللمياه المرشحة الخطوط الناقلة  -و

وكما هو موضح بالشكل  على ترعة اإلسماعيلية المحطة من المقترح انشاء مأخذ

 التالي عناصر المشروع المتكامل.
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 عناصر المشروع( يوضح 2)شكل 

و يشتمل المشروع على إنشاء روافع و خزانات وكواسر ومحطة تنقية و خطوط 

و فيما يلى حصر إلجمالى األطوال و رئيسية وتوزيع لخدمة مناطق التنمية, 

 الطاقات والتكاليف للمشروعات الخاصة بكل عنصر بمشرعات التنمية .

  كم بإجمالى تكلفة تبلغ  141 للمياه العكرةناقلة الإجمالى أطوال الخطوط

 مليار جم . 1,61حوالى 

 المقتر  إنشاؤها لخدمة مناطق التنمية  إجمالى قيمة طاقات محطات التنقية

مليون  911/اليوم بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى  1م 111ع911يبلغ حوالى 

 جم.
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 التنمية المقتر  إنشاؤها لخدمة مناطق  إجمالى قيمة طاقات محطات الرفع

 661/اليوم بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى  1م 111ع611ع1يبلغ حوالى 

 مليون جم.

 المقتر  إنشاؤها لخدمة مناطق  إجمالى قيمة سعة الخزانات والكواسر

 72/اليوم بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 1م 111ع72التنمية يبلغ حوالى 

 مليون جم.

  كم بإجمالى تكلفة  24,9 ناقلة للمياه المرشحةالإجمالى أطوال الخطوط

وتبلغ التكلفة المتوقعة لشبكة التوزيع حوالى  مليون جم 712,9تبلغ حوالى 

 مليار جم . 1,15

   تنفيذ المرحلة الثانية من خط مياه العاشر / السخنة بإجمالى تكلفة تبلغ

 مليون جم. 111حوالى  

 ( ألف  م 220عمل ازدواج لخط مياه العاشر/السخنة
3

ى بإجمال / يوم(

 مليون جم. 611تكلفة تبلغ حوالى  

وبالتالى يصبح إجمالى تكاليف إمداد مناطق التنمية بنظام لتنقية مياه الشرب يبلغ 

 مليار جم . 9,11حوالى 

مياه لمناطق ملخص عام للمشروعات المقترحة لنظام ال يةول التالاوضح الجدتو 
 .السويس محافظة ب التنمية
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-2012مياه " –( مشروعات الخطة التنفيذية الثانية الخاص بمشاريع التنمية 20جدول )
2012" 

 المشروع المقترح
التكلفة التقديرية 

 )جنية(

 100,000,000  تنفيذ المرحلة الثانية لخط مياه العاشر/السخنة

 435,000,000 المرحلة االولى من محطات رفع المياه العكرة

مم من محطات رفع  1100بقطر   العكرةناقل للمياه خط  2عدد 

 كم  141بطول  المياه العكرة لمحطة التنقية
1,303,500,000 

 300,000,000 محطة التنقية

 52,000,000 خزان تكديس 1خزان كاسر وعدد  2زان قمة وعدد خ 1انشاء عدد 

انشاء خطين مياه لتغذية المنطقتين الصناعيتين بشمال غرب خليج 

 2492مم بطول  1100مم الى 100 منالسويس تتراوح اقطارهم 

 كم

1,747,157,000 

 2,065,307,555 االجمالى

  مياه –الخاص بمشاريع التنمية مشروعات الخطة التنفيذية الرابعة ( 21جدول )
"2022-2022" 

 المشروع المقترح
التكلفة التقديرية 

 )جنية(

ألف  م 220عمل ازدواج لخط مياه العاشر/السخنة )
3

 300,000,000 / يوم(

 435,000,000 توسعات محطات رفع المياه العكرة

 300,000,000 توسعات محطة التنقية 

 1,960,555,555 االجمالى

 

 



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (الشربمياه المجلد االول )

 الملخص التنفيذى
  42 -م

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

 (السويس)
 

  

 التحليل المالى واإلقتصادى (10)

إلى تحليل التدفقات النقدية الخارجة المطلوبة التمام المشاريع الواردة  بنديهدف هذا ال

ات العامة للمحافظة لقطاعيها المياه والصرف وقد تم فصلة بمجلد في المخطط

خاص بعنوان الدراسات اإلقتصادية و المالية لمخططات مياه الشرب والصرف 

مياه الشرب والذى يتناوله المجلد الحالى , الصحى )المجلد السابع( , وعن قطاع 

 فقد تم عرض نتائج الدراسة المالية بالنقاط التالية :

  يبلغ إجمالى اإلحتياجات المالية لمشروعات المخطط العام لتدعيم قطاع مياه

الشرب وزيادة سعة النظام التابع إدارتة فى التشليل والصيانة للمحليات 

ليون جم , بينما يبلغ إجمالى اإلحتياجات م 7ع57ى حوال السويسبمحافظة 

ألعمال اإلحالل والتجديد ليصول القائمة  2111المالية المطلوبة  لعام 

 مليون جم .  4ع9بقطاع المياه قيمة تبلغ حوالى 

  قطاع مياه الشرب التابع إدارتة فى ليبلغ إجمالى اإلحتياجات المالية المطلوبة

ألعمال اإلحالل والتجديد  2111لعام  ويسلهيئة قناة السالتشليل والصيانة 

  مليون جم . 115قيمة تبلغ حوالى ليصول القائمة بقطاع المياه 

كما شملت الدراسة المشروعات المقترحة بمناطق التنمية والتى أسفرت الدراسة 

المالية لها أن نصيب المتر المكعب من االستثمارات في قطاع المياه بمناطق 

تفسير التفاوت في هذه األرقام بسبب الحجم  . يمكن 1جم/م 119ع5التنمية يبلغ 

 الكبير من االستثمارات المطلوبة للروافع في قطاع المياه.
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وقد إنتهت الدراسة بتقديم خطة لإلنفاق السنوى الخاصة بالمحافظة لقطاعيها المياه 

والصرف والتى تحقق تنفيذ مشروعات المخططات المياه الصرف بخططها 

 . المقترحة

 


