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 الملخص التنفيذى

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

ساحل على  بورسعيدوتقع محافظة  , التخطيطية السبعة لجمهورية مصر العربية(

وعاصمتها مدينة  البحر االبيض المتوسط عند النهاية الشمالية لقناة السويس

وتبعد مدينة بورسعيد حوالى  ,ثة الرئيسية على قناة السويسبورسعيد احد المدن الثال

ويقع فيها  مدينة االسماعيلية شمال كم 02مدينة القاهرة و شرقشمال كم  222

وقد عانت محافظة بورسعيد من انهيارات بالبنية  , لقناة السويس الشمالىالمدخل 

. ولذلك بذلت الحكومة 1611و 1691التحتية خالل الحرب فى الفترة ما بين 

جهودًا كبيرة العادة االنشاء من أجل عودة المواطنيين لديارهم. وتم اعداد مخطط 

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

 أيضًا. 1660

مع  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحىتعاقدت  2221وفى 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


 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (ياه الشربمالمجلد الخامس )

 الملخص التنفيذى
  2 -م

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

 (بورسعيد)
 

إلى محطات تنقية و مياه الشرب والتوزيع بمحافظة بورسعيد م اإلمداد بانظ و ينقسم

شبكات تقوم هيئة قناة السويس بإدارتها وعملل التشلليل والصليانه لهلا وهلى متواجلدة  

المحليلات بإدارتهلا  تقلومبقلب وشرق المحافظة بمدينتى "بورسعيد" و"بورفؤاد" واخلرى 

 .ة ما بين قرى اللرب والجنوب بالمحافظةوعمل التشليل والصيانه لها وتلك الموزع

خالل العقود الماضية الشرب مياه التلذية بوقد تم عمل تحسينات ملحوظة لنظام 

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

والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئات 

 االخرى. الحكومية

 اهداف المخطط العام  (1)

وضللع اطللار عللام  إلللىمحافظللة بورسللعيد نظللام ميللاه الشللرب بلعللام المخطللط ال يهللدف

لتلبيلة اإلحتياجلات الحاليلة و ميلاه الشلرب  نظلامواستراتيجية واضحة المعالم لتطلوير 

وكللللذلك تحديللللد  ,2211حتللللى سللللنة الهللللدف  بمحافظللللة بورسللللعيدللتنميللللة المسللللتقبلية 

ج وتلذيللة ميللاه الشللرب فللى الوضللع الللراهن م ثللم اقتللرا  مشللروعات مشللاكل نظللام انتللا

 ملعلخدملة االحتياجلات المسلتقبلية م و لحلل مشلاكل الوضلع اللراهن وبدائل للتطوير 

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

م  2كللم 1112 حللوالى )أى منطقللة الدراسللة(الكليللة لمحافظللة بورسللعيد  مسللاحةال بللل ت

صلناعية أخلرى نية و منلاطق سلك ىإلل ميلاه الشلرببإملدادها  تى يتمالمناطق ال نقسموت

( توزيلع المنلاطق السلكنية و الصلناعية والسلياحية 1)رقلم , وتوضح لوحة سياحية  و

 . (1جدول رقم )ب ما موضحالتى يتواجد بها نظام إمداد بالمياه حاليًا , وك

 بالمحافظة إمدادها بخدمات مياه الشرب رىجاالمناطق ال ( 1جدول )

 موقعها بالمحافظة  اطقالمن

 السكنية

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

 الصناعية

 )المنطقة الصناعية )بجنوب مدينة بورسعيد 
 بالساحل اللربى : صناعيةشركات 

 شركة بترول خليج السويس 
 شركة بتروجيت 
 شركة إيبللاك 
 أرض الهيئة العامة للبترول 
 مصنع تسييل اللاز 
 شركة بترول بالعيللم 

 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة 

 السياحية
 مدينة بورسعيد القرى السياحية بشمال 
  الساحل اللربى للمحافظة –قرية الفردوس 
 المنطقة السياحية بشرق التفريعة 
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وتشمل منطقة الدراسة أيضًا التوسعات المستقبلية المتوقعة بالمناطق السابق ذكرها 

و  التخطيط العمرانىوتنقسم مناطق التوسعات المستقبلية إلى مناطق تتبع هيئة , 

القرى والمراكز القائمة و مناطق تتبع هيئة التنمية  مدن وال الخاصة بتوسعاتهى 

, وموضح بالجدول الصناعية )منطقة شرق التفريعة(أخرى هيئة التنمية السياحية و 

 بمنطقة شرق التفريعة . لمناطق التنمية( مخطط 2رقم )

 بها شرق التفريعةالمخطط تنمية القائمة و المناطق ( 2جدول )

منطقة 
شرق 
 التفريعة

 المخطط تنمية شرق التفريعة بهاالمناطق  مناطق القائمةال
 صناعيةمنطقة  صناعيةجزء من المنطقة 

عدد من القرى بداخل 
األراضى الزراعية بشرق 

 التفريعة

 سياحيةمنطقة 
 شرق التفريعةميناء 

 إداريةمنطقة 
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 الدراسات السكانية و استخدمات االراضى (3)

تعلداد راهن والمسلتقبلى ملن خلالل تجميلع بيانلات ع اللتم عمل دراسات سلكانية للوضل
السلللكان ملللن الجهلللاز المركلللزى للتعبئلللة العاملللة واالحصلللاء م كملللا تلللم عملللل دراسلللات 

سلللتخدامات االراضلللى فلللى الوضلللع اللللراهن والمسلللتقبلى ملللن خلللالل صلللور االقملللار إل
الصللناعية وكللذلك مللن خللالل تجميللع البيانللات الالزمللة مللن دراسللات هيئللة التخطلليط 

 انى وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية.العمر 
طبقلًا لتقلديرات الجهلاز  2229سلكانى لمحافظلة بورسلعيد لعلام أحلد  تعلداد بل  قد و 

وقللد تللم اسللتخدام هللذا  , نسللمةألللف  511المركللزى للتعبئللة العامللة واالحصللاء حللوالى 
 ,2211 حتللللى سللللنة الهللللدف لتقللللدير أعللللداد السللللكانالتعللللداد كتعللللداد لسللللنة االسللللاس 

,  2211سللللنة الهللللدف  عنللللدتقللللديرات السللللكان المتوقعللللة  (1)رقللللم ويوضللللح الجللللدول 
 . مقسمة كل خمسة سنوات

بيلانى للعالقلة الرسلم الوقد اتبع االستشارى منهجية التنبؤ بالسكان عن طريق امتلداد 
بيانلللات السلللكان فلللى السلللنوات  ملللنبلللين اللللزمن والتعلللداد السلللكانى لكلللل حلللى او قريلللة 

م  1609جهللللاز المركللللزى للتعبئللللة العامللللة واالحصللللاء فللللى السللللنوات )السللللابقة مللللن ال
كمللا اخللذ االستشللارى فللى االعتبللار مللدى امكانيللة اسللتيعاب كللل  ,(2229م  1669

حى أو قرية لتعداد السكان المتوقع عن طريق حساب الكثافة السكانية المتوقعة لكل 
ذ فلللى االعتبلللار حلللى أو قريلللة ومقارنتهلللا بكثافلللة التشلللبع لكلللل حلللى أو قريلللة ملللع االخللل

 التوسع والبناء في االحياء المختلفة.امكانية 
 

 على مستوى المحافظة سنوات 5( تقديرات السكان الحالية والمستقبلية المتوقعة كل 3جدول )
 6007 6006 6067 6066 6007 6006 6007 6002 السنة

 تقديرات السكان

 باأللف
175 181 511 721 797 859 942 50,55 

 ة لللاطق السكنيلللى وحتى سنة الهدف للمنلللاللالتعداد الح (4)رقم ل دو للللجح لللليوضو 

 .) حضر و ريف ( بمحافظة بورسعيد 
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 ( 2,07و  7,,2)  بمحافظة بورسعيد الريفيةوالسكان بالمناطق الحضرية  ( مساحات وتعداد 4جدول )

 المناطق السكنية
 7,,2السكان تعداد 

 )نسمة(
 2,07 تقديرىالتعداد 

 )نسمة(
المساحة 

 )فدان(الكلية

السكانية عام  الكثافة

 )فرد/فدان( 2,07

 المدن 

 )المناطق الحضرية(

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

 006 700 000,262 27,022 مدينة بورفؤاد

 519 ,,107 ,9,4070 1210544 اإلجمالى بالمدن

 القرى 

 )المناطق الريفية(

 قرى الغرب

 07 76 0627 770 الديبة قرية

 07 22 0,260 270 قرية المناصرة

 02 72 0,600 267 قرية الجرابعة و األربعيين

 02 67 760 620 ضاحية الجميل

قــــــــــــــرى 

 الجنوب

 67 076 7,067 0,620 قرية النورس

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

 70 006 7272 6,700 رقرية العاش

 67 070 7067 0,007 قرية الفتح

 77 027 07,222 00,222 قرية الرضوان

 77 06 6,060 0,060 قرية الكاب

 76 007 7,702 0,722 قرية أم خلف

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

 06 0600 06,260 7,676 قرى شرق التفريعة

 21 ,,008 950480 190984 لى بالقرىاإلجما

 5,7 ,,901 50,510815 1810528 إجمالى سكان المحافظة

 . وتلك مخصصة لتربية الماشيةفدان  007تبلغ وكلية فدان  027تبلغ  6007منماة بالـباإلضافة إلى "منطقة الحظائر" بالجنوب على مساحة 

 . على المساحة الكلية للمدينة والقرية6007تعداد سكان ل* "هى كثافة  6007الكثافة  ملحوظة : "



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (ياه الشربمالمجلد الخامس )

 الملخص التنفيذى
  1 -م

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

 (بورسعيد)
 

( توزيع و مساحات المناطق الصناعية والسياحية بالمحافظة 5و يوضح جدول )
 . (2211و  2221)

  2,07و  7,,2لعامى المناطق الصناعية و السياحية ( مساحات 1جدول )

 بمحافظة بورسعيد

 مواقع المناطق الصناعية و السياحية بالمحافظة
المنماه  المساحة

 (هكتار) 7,,2

المساحة الكلية 

 (هكتار) 2,07

المناطق 

 الصناعية

 200 070 المنطقة الصناعية )بجنوب مدينة بورسعيد(

   شركات صناعية بالساحل الغربى :

 07,2 06 شركة بترول خليج السويس 

 06 06 شركة بتروجيت 

 60 60 شركة إيباك 

 027 ــــــــ أرض الهيئة العامة للبترول 

 70,2 70,2 مصنع تسييل الغاز 

 76,7 76,7 شركة بترول بالعيم 

 2,720 070 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة

لصناعىمساحات ا جمالىإ  595 90747 

المناطق 

 السياحية

 القرى السياحية بشمال مدينة بورسعيد
72,7 72,7 

 الساحل الغربى للمحافظة –قرية الفردوس
62 62 

 770 ـــــــــ طقة السياحية بشرق التفريعةالمن

لسياحىا إجمالى مساحات  5,7 578 

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

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

 192م0 صناعيةمنطقة 
 512 سياحيةمنطقة 

 522م1 شرق التفريعةبميناء 
 412 إداريةمنطقة 

 122م11 إجمالى المساحة
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 مستقبلا و المتوقع  فى الوضع الراهنالمائية حتياجات إلا  (4)

يتناول هذا البند اإلحتياجات المائية المتوسطة المطلوب إمدادها لمحافظة بورسعيد 

معدالت اإلحتياجات المائية ( 1)رقم  و يوضح جدول , نشطتهابمختلف أ

 تقديرات( 0رقم ) , كما يوضج جدولبمحافظة بورسعيد لإلستخدامات المختلفة 

لعامى محافظة الب اإلحتياجات المائية المتوسطة للسكان بالمناطق الحضرية والريفية

ة للات المائياجلللاإلحتي تقديرات( 6)رقم جدول ( و يوضح  2211و  2221) 

(  2211و  2221) ى لللة لعامللللللة و السياحيللللاطق الصناعيللللللنلالمبالمتوسطة 

 . محافظةالب

 معدالت اإلحتياجات المائية لإلستخدامات المختلفة بمحافظة بورسعيد( 7جدول )

 المناطق
اإلحتياجات معدل 

 7,,2 للمياه بعام

اإلحتياجات معدل 

 2,07 المياه بعام

 نيةالسك
 لـ/فرد/اليوم 041 لـ/فرد/اليوم ,00 المدن

 لـ/فرد/اليوم ,29 لـ/فرد/اليوم 595 القرى

 الصناعية

 المنطقة الصناعية 

 )بجنوب مدينة بورسعيد(
 /هكتار/يوم0م  20

  شركات صناعية بالساحل اللربى :

 هكتار/يوم0م  ,2 شركة بترول خليج السويس/ 

 يوم/هكتار/0م  ,2 شركة بتروجيت 

 هكتار/يوم0م 51 شركة إيباك/ 

 هكتار/يوم0م  ,2 أرض الهيئة العامة للبترول/ 

 هكتار/يوم0م  ,2 مصنع تسييل الغاز/ 

 هكتار/يوم0م  ,2 شركة بترول بالعيم/ 

 /هكتار/يوم0م  ,1 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة

 السياحية

القرى السياحية بشمال مدينة 

 بورسعيد

الساحل الغربى  –قرية الفردوس د/اليوملـ/فر  ,01

 للمحافظة

 المنطقة السياحية بشرق التفريعة
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 ( 2,07و  7,,2)  بمحافظة بورسعيد ( اإلحتياجات المائية المتوسطة للسكان بالمناطق الحضرية والريفية8جدول )

 /اليوم(0)م 2,07طة اإلحتياجات المتوس /اليوم(0)م 7,,2اإلحتياجات المتوسطة  المناطق السكنية 

 المدن 
 )المناطق الحضرية(

 672,000 070,006 مدينة بورسعيد

 07,260 66,027 مدينة بورفؤاد

 0520502 5700298 /اليوم(0إجمالى اإلحتياجات المتوسطة بالمدن )م

 القرى 
 )المناطق الريفية(

قرى 

 الغرب

 070 067 قرية الديبة

 672 076 قرية المناصرة

 602 026 الجرابعة و األربعيينقرية 

 667 000 سكن الجميل

قــرى 

 الجنوب

 0,626 260 قرية النورس

 700 272 منطقة الحظائر

 06,600 6,620 تجمعات سكنية متفرقة بحى جنوب 

 0,267 767 قرية العاشر

 6,067 626 قرية الفتح

 7,027 6,627 قرية الرضوان

 722 606 قرية الكاب

 0200 720 قرية أم خلف

 0,670 076 تجمعات سكنية متفرقة بحى ثان جنوب

 6,667 0,277 قرى شرق التفريعة

 000517 520555 اإلجمالى بالقرى

 0410289 5810919 /اليوم(0إجمالى إحتياجات السكنى بالمحافظة )م



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (ياه الشربمالمجلد الخامس )

 الملخص التنفيذى
  12 -م

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

 (بورسعيد)
 

 سياحية ( اإلحتياجات المائية المتوسطة بالمناطق الصناعية و ال9جدول )

 بمحافظة بورسعيد 2,07و  7,,2لعامى 

 مواقع المناطق الصناعية و السياحية بالمحافظة
اإلحتياجات للمساحات 

 /اليوم(0)م 7,,2المنماه 

اإلحتياجات للمساحات 

 /اليوم(0)م 2,07الكلية 

المناطق 

 الصناعية

 المنطقة الصناعية

 )بجنوب مدينة بورسعيد(
7,070 02,027 

 ية بالساحل الغربى :شركات صناع

666 070  شركة بترول خليج السويس 

 666 666 شركة بتروجيت 

 006 006 شركة إيباك 

 0,720 ـــــــــ أرض الهيئة العامة للبترول 

 0,200 0,200 مصنع تسييل الغاز 

 0,070 0,070 شركة بترول بالعيم 

 676,000 07,700 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة

 4970747 0,0044 جمالى مساحات الصناعىإ

المناطق 

 السياحية

القرى السياحية بشمال مدينة 

 بورسعيد
227 227 

الساحل الغربى  –قرية الفردوس

 للمحافظة
662 662 

 0,200 ـــــــــــــــ المنطقة السياحية بشرق التفريعة

 20105 901 إجمالى مساحات السياحى

 

مكملللا بشلللرق التفريعلللة ت المائيلللة المطلوبلللة لمنلللاطق التنميلللة وقلللد تلللم تقلللدير اإلحتياجلللا

 .( 11, ) (12موضح بالجدول رقم )
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

 بشرق التفريعة المتوسطة بالمنطقة الصناعيةاإلحتياجات ( 11جدول )

 المنطقة
المساحة 

 (هكتار)

 معدل اإلستهلك

  )لتر/ /هكتار(

المتوسطة اإلحتياجات 

 /اليوم(1)م

 222م454 2,9 192م0 الصناعية

 222م22  522م1 الميناء

 222م414 اإلجمالى

 

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

 المنطقة
المساحة 

 )هكتار(

الكثافة 

 )فرد/هكتار(

معدل 

اإلستهلك 

 )لتر/فرد/اليوم(

اإلحتياجات 

 المتوسطة

 /اليوم(1)م

اإلحتياجات 

 القصوى

 /اليوم(3)م

 912م2 945م1 52 12 412 ريةاإلدا

 922م2 665م1 152 12 512 السياحية

القللرى 

 القللائمة
 902م6 252م9 122 122 524

 119,11 اإلجمالــى

 
إجمالى اإلحتياجات المائية بمنطقة شرق التفريعة من المتوقع أن تصل بالتالى فو 

لمقترحات وسيتناول المخطط العام ا, وعلية /اليوم 1م 222م522إلى حوالى 
 المطروحة لتلبية اإلحتياجات المائية لمناطق التنمية بشرق التفريعة.



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (ياه الشربمالمجلد الخامس )

 الملخص التنفيذى
  12 -م

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

 (بورسعيد)
 

 الوضع الراهن لنظام تنقية مياه الشرب (5)

واآلخلر  بورسلعيدترعلة احلدهما  ميلاه العكلرةتعتمد محافظة بورسعيد على مصدرين لل

 1522على خطين للمياه العكرة أحدهم قلائم واألخلر جلارى تنفيلذه وكالهملا ب قطلار 

, بورسعيدترعة القنطرة غرب بمحافظة االسماعيلية ومصدرها فم رفع مم من محطة 

ملن ترعللة اإلسلماعيلية عنللد حلدود مدينللة اإلسللماعيلية و  تم تلذيللة ترعلة بورسللعيديلو 

كلللم , وتقلللوم ترعلللة بورسلللعيد بنقلللل ميلللاه اللللرى ل راضلللى الزراعيلللة  115هلللى بطلللول 

  .ه الشرب بالمحافظة وكذلك تزويد محافظة بورسعيد بميا

ه منقللللاه مللللن كملللا تللللم تلذيللللة المنطقلللة اللربيللللة الشللللمالية ملللن محافظللللة بورسللللعيد بميلللا

حيلل  مللم القللادم مللن دميللاط " خللط العدليللة "  922قطللر  محافظللة دميللاط عللن طريللق

وتللم ضللط  "المناصللرة و الجميللل يللتم إعللادة الضللط علللى طللول الخللط بللرافعين" رافعللى

 .بالمحطاتمياه من الرافعين لتلذية القرى المحيطة 

مللم مللن محطللة تنقيللة القنطللرة  522خللط أخللر ذو قطللر كمللا تعتمللد المحافظللة علللى 

عللن طريللق المنطقللة الصللناعية المنمللاه بمنطقللة شللرق التفريعللة جللات اشللرق لمللد إحتي

 .رافع شرق التفريعة 

تلللللو  ميللللاه الشللللرب بترعللللة لنظللللرًا الخارجيللللة  قللللد لجلللل ت المحافظللللة لتلللللك المصللللادرو 

فى بعض شلهور السلنة " ملن ينلاير حتلى الطحالب السامة نوع من  لظهور بورسعيد

باإلضللافة إلللى  بعللض السللموم العصللبية والكبديللة تلللك الطحالللب تنللتج إبريللل " حيلل 

  .تسببها فى تليير طعم المياه ليصبح غير سائ  
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 (ياه الشربمالمجلد الخامس )

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

 (بورسعيد)
 

تنقسم محطات تنقية مياه الشرب بمحافظة بورسعيد إلى محطات تقوم هيئة قناة 

تقوم المحليات بإدراتها و  وأخرىشليل والصيانة لها السويس بإدارة اعمال الت

وتتولى هيئة قناة السويس تشليل وصيانة المحطة  ((12جدول رقم ))صيانتها 

و /اليوم 1م 222م160تبل  طاقتها التصميمية و التى "الرسوة" الرئيسية المرشحة 

يد و و تقوم بخدمة شبكات المدن "بورسع /اليوم1م 222م225نتاجية اإل طاقتها

ثمانى وحدات  عمال التشليل والصيانة لعددإدارة ابينما تتولى المحليات بورفؤاد" , 

 بحر -الصدق  –اإلصال  الجديدة  -ة " اإلصال  القديم وهى :مدمجة تنقية 

"  الكاب الجديدة -الكاب الطائرات –الكاب الهولندى  – 2بحر البقر  – 1البقر 

وتقوم /اليوم , 1م 222م16 جمالى طاقاتبإ/س 1م 122تبل  طاقة الوحدة حي  

أم  –الكاب  -الحظائر –النورس )الجنوب و التى تضم  قرىتلك المحطات بخدمة 

تجمعات سكنية متفرقة بحى الجنوب و ثان  –الرضوان  –الفتح  -العاشر  –خلف 

( مصادر المياه العكره و محطات التنقية بمحافظة 2و توضح اللوحة ),  (جنوب

 .بورسعيد



 المرحلة الثالثة )المخطط العام(

 (ياه الشربمالمجلد الخامس )

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

 (بورسعيد)
 

 بمحافظة بورسعيدمياه الشرب صادر ( م12)رقم جدول 

 نوعها مصادر التغذية
عدد 

 المحطات
لتشغيل أعمال اإدارة 

 والصيانة
الطاقة التصميمية 

 /اليوم"3"م
 الحالية الطاقة اإلنتاجية 

 /اليوم"3"م( 2117) لعام 
 الحالى  زمام الخدمة

 222م215 222م160 هيئة قناة السويس 1 مرشحة محطة تنقية الرسوة

 مدينتى بورسعيد وبورفؤاد 

  المنطقة الصناعية بالجنوب 

  المنطقة السياحية بشمال مدينة بورسعيد 

 2 مدمجة محطة تنقية اإلصلح

 محافظة بورسعيد محليات

 قرية النورس  065م2 022م4

 منطقة الحظائر 

 الجنوب قسمالتجمعات السكنية المتفرقة ب 

 150م1 422م2 1 مدمجة محطة تنقية الصدق

 612م1 022م4 2 مدمجة محطة تنقية بحرالبقر

 152م5 222م1 1 مدمجة محطة تنقية الكاب
 أم خلف ( –الكاب  -الرضوان  –الفتح  -ثان جنوب ) العاشر قسم قري 

  ثان جنوب قسمالتجمعات السكنية المتفرقة ب 

 222م1 222م24 محافظة دمياط مم من محطة تنقية دمياط 611خط العدلية بقطر 

 سكن الجميل ( –األربعيين و الجرابعة  –المناصرة  –)الديبة  قرى اللرب 

 الشركات الصناعية على الساحل اللربى للمحافظة 

 القرى السياحية على الساحل اللربى للمحافظة 

  التجمعات السكنية المتفرقة بقسم الجنوب( –منطقة الحظائر  –قرى قسم الجنوب )قرية النورس 

 مم من محطة القنطرة غرب 1511خطى بقطر 

 تحت اإلنشاء( 1قائم +  1)
محليات محافظة 

 اإلسماعيلية
 122م152 422م125

 مدينتى بورسعيد وبورفؤاد 

  المنطقة الصناعية بالجنوب 

 مدينة بورسعيد  المنطقة السياحية بشمال 

 مم من محطة القنطرة شرق 511خط بقطر 
محليات محافظة 

 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة  522م11 522م11 اإلسماعيلية

مم من رافع  222خاصة "محطات لتحلية مياه البحر" لتلذيتها دون اإلعتماد على خط تلذية القرى المجاورة ذو قطر للتلذية بمياه الشرب بالوضع الحالى على مصادر بالساحل اللربى للمحافظة : تعتمد الشركات الصناعية ملحوظة 
 .الفرعى الجميل 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

المحافظة وقرى نصيب الفرد من مياه الشرب بمدن (  (11)رقم جدول  وضح )وي

لل/فرد/اليوم و هو أعلى  440إلى نصيب الفرد بالمدن متوسط فيه صل والذى و 

للمدن التى يتراو  عدد سكانها بين  من اإلستخدام المتوقع بالكود المصرى

ويمكن تفسير ذلك ,  لل/فرد/اليوم 252-222و مليون نسمة ويقدر بل  222م522

 إمداد السفن بالمياه.ب ن هذه الحصة تشمل اإلستخدامات الصناعية وكذلك 

 115نصيب الفرد فى قرى المحافظة يصل إلى متوسط يوضح الجدول أن  كما

المتوقع بالكود المصرى للقرى التى يتراو  هو أقل من اإلستخدام  لل/فرد/اليوم و

,  لل/فرد/اليوم ( 222-152نسمة ) 222م522 – 222م52تعداد سكانها بين 

خدمة المياه بالحضر والقرى بالمحافظة إجمااًل  قول أن مستوى الوعلية يمكن 

مناسب من حي  الكم , وأن كانت هناك مالحظات على نوعية المياه فى بعض 

 فترات السنة لتدهور نوعية المياه فى بعض مصادر المياه العكرة .

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

 , كما سيتضح ذلك من التحليل الهيدروليكى لنظام توزيع المياه 

 ( نصيب الفرد من مياه الشرب بمدن وقرى محافظة بورسعيد13)رقم جدول 

 الزمامات
كات عدد المخدومين بشب

مياه الشرب من السكان 
 )نسمة(

الطاقة اإلنتاجية لمحطات 
 /اليوم(3التنقية )م

حصة متوسط 
الفرد 

 )لـ/فرد/اليوم(

 440 222م215 144م525 المدينة

 222 222م12 604م56 القرى

 122 2179111 5859128 اإلجمالى



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

 (بورسعيد)
 

 التغذية بمياه الشرب نظامالوضع الراهن ل  (6)

شبكات تقوم هيئة قناة  إلى بمحافظة بورسعيد لشربتنقسم شبكات توزيع مياه ا

و أخرى تقوم المحليات بإدراتها و السويس بإدارتها وعمل التشليل والصيانة لها 

 اوتشلله االتى تمتلكهالفرعية الشبكات  بعضباإلضافة الى ان هناك ,  صيانتها

و  خاصةالمصانع بعض الو ة وبعض الهيئات الحكومية االخرى القوات المسلح

( زمامات خدمة الهيئة والمحليات ألنظمة *2, وتوضح اللوحة )القرى السياحية 

   مياه الشرب بالمحافظة .

شلبكات تتللذى ملن ملا بلين مياه الشرب بالمحافظلة شبكات  تلذية وتختلف مصادر 

) كشللبكات قللرى الجنللوب ( مدمجللة ) كشللبكات المللدن ( أو محطللات تنقيللة مرشللحة 

ذو قطلر خلارج المحافظلة كخلط ميلاه العدليلة المرشلحة  وأخرى من خطلوط ناقللة ملن

والللذى يصللب فللى نهايتللة بخللزان أرضللى داخللل (  ) كشللبكات قللرى اللللربمللم  922

ضللط مياهلله يلتم إعللادة  لجلدير بالللذكر عللن خلط العدليللة أنللهوا, محطلة ضللط الجميللل 

و أنلله  ممللم  922/412ليصللل إلللى الجنللوب عللن طريللق خللط رافللع الجميللل بواسللطة 

بنهايلللة اثنلللاء اعلللداد هلللذا التقريلللر كمشلللروع مقتلللر  تنفيلللذة خلللزان أرضلللى  يقتلللر  إنشلللاء

مللرة أخللرى إلللى  الميللاه يللتم رفللعلمللم علللى الطريللق الللدائرى  922/412خللط المسللار 

 .محطات التنقية المدمجة  باإلضافة إلىلشبكة , لتدعيم ا شبكة الجنوب

, رسللعيد شللبكات ميللاه الشللرب بمحافظللة بو ل الوضللع الللراهن( 14الجللدول )يوضللح  و

عللدد مللن الروافللع و الخزانللات التللى تقللوم علللى مل نظللام التلذيللة لميللاه الشللرب تويشلل

 .الشبكة بساعات الذروة ببتعويض الضلوط 
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  11 -م

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

 (بورسعيد)
 

( بيانللات الروافللع والخزانللات القائمللة علللى نظللام شللبكات 15و يوضللح الجللدول رقللم )

ب وكملللا موضلللح بالجلللدول أن شلللبكات ميلللاه الشلللر , التلذيلللة بميلللاه الشلللرب للمحافظلللة 

بالمدينللة ال تشللتمل علللى خزانللات عاليللة وبالتللالى تقللوم الروافللع بللداخل محطللة التنقيللة 

شلبكات فعلى توفير أقصى إستهالك ساعة الذروة بالشبكة , أما علن شلبكات القلرى 

قسم بينما تفتقر شبكات قرى خزان عالى بداخل محطة رافع الجميل بها اللرب قرى 

تهللا بسللاعة االتللى بالشللبكة وتللوفر إحتياجليللة للخزانللات العاوقسللم ثللان جنللوب الجنللوب 

مرفللق بللالملخح لوحللات لنظللام نقللل وتلذيللة الميللاه ,  خزانللات خاصللة بللداخلالللذروة 

 ./د( 1/ج( , )1/ب( , )1/أ( , )1بمدن وقرى المحافظة لوحات رقم )
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

 شبكات مياه الشرب بمحافظة بورسعيد الوضع الراهن ل( 11جدول رقم )

 مصدر التغذية الشبكات
أعمال  إدارة

 لتشغيل والصيانةا

المساحة 

المخدومة 

 (2)كم

التعداد المخدوم لعام 

 )نسمة( 7,,2
 إجمالى أطوال )كم( أقطار الشبكات )مم(

 محطة تنقية الرسوة شبكات مدينتى بورسعيد و بورفؤاد  0

 المرشحة
 200 ( 0600 – 000) 767,000 07 هيئة قناة السويس

 الجنوب شبكات المنطقة الصناعية ب 6

خط مياه العادلية  قسم المناصرة – شبكات سكن الجميل 0

المرشح ذو قطر 

 مم  200

 القادم من دمياط -

 027 ( 670 – 000) 70,000 0007 المحليات

 قسم المناصرة – شبكات قريتى الجرابعة و األربعيين 6

 قسم المناصرة –شبكات قرية المناصرة 7

 قسم المناصرة – الديبةشبكات قرية  2

محطات تنقية مدمجة  قسم الجنوب – شبكات قرية النورس 7

الصدق  –)اإلصالح 

 بحر البقر( –

 قسم الجنوب –شبكات منطقة الحظائر 2

 الجنوب قسمتجمعات سكنية متفرقة ب 7

 قسم ثان جنوب –قرية العاشر 00

محطات تنقية الكاب 

 المدمجة 

 قسم ثان جنوب –قرية الفتح 00

 قسم ثان جنوب –قرية الرضوان 06

 قسم ثان جنوب –قرية الكاب 00

 قسم ثان جنوب –قرية أم خلف 06

 ثان الجنوب قسمتجمعات سكنية متفرقة ب 07

02 

 شبكات المنطقة السياحية بشمال مدينة بورسعيد 

 قسم المناصرة –سشبكات قرية الفردو 

 شبكات الشركات الصناعية  بالساحل الغربى 

محطة تنقية الرسوة 

 المرشحة
 شبكات خاصة

 خط مياه العادلية
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 شبكات بالمحافظةللو الخزانات بيانات الروافع  (51)رقم  جدول 

 الزمامات
 الخزانات و الخزانات الروافع

 (3ة )معالي (3سعات الخزانات )م الطاقات )لـ/ث( محطة

ال تشتمل شبكة التوزيع على خزانات  169111 59111 تنقية الرسللوة شبكات المدن
 عالية

رافع يسحب بخزان  
 بمحطة الرسوة

  152م19 422

شبكات 
 القرى

 قسم المناصرة
 222م2 12 رافع الجميل

522 
 222م4 122 رافع المناصرة

 قسم الجنوب
 122 92 تنقية اإلصال 

التوزيع على خزانات  ال تشتمل شبكة
 عالية

 222 12 تنقية الصدق
 622 92 تنقية بحر البقر

 1422 62 تنقية الكاب قسم ثان جنوب
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 مياه فى الوضع الراهن والمستقبلىالاحتياجات  (7)

يتنلللاول هلللذا البنلللد دراسلللة ملللدى إكتفلللاء أو إحتيلللاج مصلللادر ميلللاه الشلللرب بالمحافظلللة 

يللة أو أخللرى عبللر خطللوط ناقلللة مللن خللارج المحافظللة سللواءًا كانللت مللن محطللات التنق

اإلحتياجللات  تقللديرات( عللن 6( و )0لزيللادة طاقتهللا , وباإلشللارة إلللى جللداول أرقللام )

و  2221) محافظلللللة الب المائيلللللة المتوسلللللطة للسلللللكان بالمنلللللاطق الحضلللللرية والريفيلللللة

ة و للللللللاعياطق الصنلللللللالمنبة المتوسللللطة لللللللللللاإلحتياجللللات المائي تقللللديرات ( , و 2211

 .بالترتيب محافظة الب(  2211و  2221) السياحية لعامى 

فقللد أسللفرت الدراسللة أن إجمللالى اإلحتياجللات المتوسللطة الحاليللة بالمحافظللة للسللكنى 

 222م112/اليوم حي  كان نصيب المناطق الحضلرية 1م 222م104تبل  حوالى 

م باإلضللللافة إلللللى /اليللللو 1م 222م12/اليللللوم والمنللللاطق الريفيللللة بللللاللرب والجنللللوب 1م

المنللللللاطق الصللللللناعية والتللللللى بللللللل  بهللللللا إجمللللللالى اإلحتياجللللللات المتوسللللللطة الحاليللللللة 

/اليللللوم والسللللياحية والتللللى بللللل  بهللللا إجمللللالى اإلحتياجللللات المتوسللللطة 1م 222م241

 /اليوم .1م 615الحالية 

أمللا عللن إجمللالى اإلحتياجللات المتوسللطة المسللتقبلية بالمحافظللة للسللكنى فبللل  حللوالى 

/اليللوم 1م 522م111اليللوم حيلل  كللان نصلليب المنللاطق الحضللرية /1م 522م141

/اليللللوم باإلضللللافة إلللللى المنللللاطق 1م 222م20والمنللللاطق الريفيللللة بللللاللرب والجنللللوب 

/اليللللوم 1م 222م522الصللللناعية والتللللى بللللل  بهللللا إجمللللالى اإلحتياجللللات المتوسللللطة 

, اليلوم /1م 515م2والسياحية والتى بل  بها إجمالى اإلحتياجات المتوسطة الحاليلة 

ها ملللللن ( اإلحتياجلللللات القصلللللوى الشلللللهرية المطللللللوب إملللللداد19الجلللللدول )و يوضلللللح 
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و التوصلليات المقترحللة  2211و  2221فللى  إلللى شللبكات زمللام خللدمتها المحطللات

 لمد خدمة النظام حتى سنة الهدف .

يللة كمللا سيشللمل البنللد إحتياجللات التخللزين بالخزانللات األرضللية بللداخل محطللات التنق

حتياجات ساعة الذروة بشبكات الملدن و و  ت اليومية بشبكات القرىلتلبية اإلحتياجا ا 

, كمللللا سيشللللمل الجللللدول التوصلللليات ( 11بجللللدول ) 2211و  2221ذلللللك لعللللامى 

 المقترحة لمد خدمة النظام حتى سنة الهدف .
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 مصادر المياه المنقاه لمياه الشرب بمحافظة بورسعيددراسة ( 55جدول رقم )

 مصادر التغذية
صميمية الطاقة الت

 /اليوم"0"مالحالية 
 زمام الخدمة

إلحتياجات المتوسط الشهرى ل

 اليوميةالقصوى 

 ( /اليوم0م 6007 )

المتوسط الشهرى لإلحتياجات 

 القصوى اليومية

 /اليوم (0م 6007) 

التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام حتى سنة 

 الهدف

 072,000 محطة تنقية الرسوة

 مدينتى بورسعيد وبورفؤاد 

 لمنطقة الصناعية بالجنوبا 

 المنطقة السياحية بشمال مدينة بورسعيد 

607,000 666,267   يوصى بزيادة طاقة محطة تنقية "الرسوة"بـ

 /اليوم0ألف م,,5

 6,200 محطة تنقية اإلصالح
 قرية  النورس 

 منطقة الحظائر 

 التجمعات السكنية المتفرقة بحى الجنوب 

7,670 07,600 

 لمدمجة بقسم يوصى بإحالل المحطات ا

ألف  ,2قية مرشحة بطاقة الجنوب بمحطة تن

 على مراحل . /اليوم0م

 إعتبار خط العدلية كمخزن إستراتيجى 

 6,600 محطة تنقية الصدق

 6,200 محطة تنقية بحرالبقر

 06,700 إمتداد خط العدلية

 7,600 محطة تنقية الكاب
 أم خلف ( –الكاب  -وان الرض –الفتح  -قري حى ثان جنوب ) العاشر 

 التجمعات السكنية المتفرقة بحى ثان جنوب 
7,770 02,600 

  ثان يوصى بإحالل المحطات المدمجة بقسم

ألف  58بطاقة بمحطة تنقية مرشحة جنوب 

 على مراحل . /اليوم 0م

 فرعىرافع المناصرة ال

 من خط العدلية

6,770 

 لـ/ث( 77* 0)

  المناصرة( –قرى الغرب )الديبة 

 شركة  –) شركة بترول خليج السويس  لشركات الصناعية على الساحل الغربى للمحافظةا

 (بتروجيت

702 0,700 
الرافع قادر بطاقته الحالية مد إحتياجات حتى سنة 

 الهدف

 الفرعى رافع الجميل

 من خط العدلية

6,200 

 لـ/ث( 00* 0)

 حالياً :

  سكن الجميل ( –قرى الغرب )األربعيين و الجرابعة 

 القرى السياحية على الساحل الغربى للمحافظة 

  التجمعات السكنية بقسم الجنوب ( -منطقة الحظائر -)قرية النورسقرى قسم الجنوب 

 مستقبالً :

 شركة بترول بالعيم  –) شركة إيباك الشركات الصناعية على الساحل الغربى للمحافظة– 

 . أرض الهيئة العامة للبترول( -مصنع تسييل الغاز

0,700 2,020   5,04يوصى بزيادة طاقة رافع الجميل إلى,, 

 لـ/ث(,0*4/اليوم )0م

 200خط العدلية قطر 

 مم
66,000 

 لتغذية قرى الجنوب دليةعرافع الجميل الفرعى و رافع المناصرة الفرعى و إمتداد خط ال حالياً :

 إعتبار خط العدلية كمخزن إستراتيجى لقرى قسم الجنوب. مستقبالً :
6,600 7,720 

جات حتى على تلبية إحتيابطاقتة الحالية الخط قادر 

 سنة الهدف

مم من  700خط بقطر 

 محطة القنطرة شرق
07,700  676,000 07,700 المنطقة الصناعية بشرق التفريعة 

يوصى بإنشاء محطة تنقية بمنطقة شرق التفريعة 

/اليوم , عن طريق نقل مياه 0ألف م121بطاقة 

 من ترعة اإلسماعيليةمم  ,,51عكره بخطين 

 .الفرعى مم من رافع الجميل  600تغذيتها دون اإلعتماد على خط تغذية القرى المجاورة ذو قطر : تعتمد الشركات الصناعية بالساحل الغربى للمحافظة بالوضع الحالى على مصادر للتغذية بمياه الشرب خاصة "محطات لتحلية مياه البحر" لملحوظة 
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بالخزانلات االرضلية الملحقلة بمحطلات التنقيلة  نالتخلزي تياجلاتاح حسلاب كملا تلم

موازنللللة بللللين اإلحتياجللللات لل( محطللللة تنقيللللة الرسللللوة الملحقللللة بالشللللبكات الرئيسللللية ) 

سللاعات سللاعة الللذروة خللالل و إحتياجللات خللالل الشللهر قصللوى مللن يللوم إلللى أخللر ال

قصللللوى % مللللن المتوسللللط الشللللهرى لإلحتياجللللات ال42بإعتبارهللللا  بالشللللبكات  اليللللوم

 اليومية. 

بالخزانلات االرضلية الملحقلة بمحطلات التنقيلة  نالتخلزي احتياجلات حسلاب كملا تلم

يحللللللر البقللللللر( ,  –الصللللللدق  –الملحقللللللة بالشللللللبكات الفرعيللللللة ) محطللللللات اإلصللللللال  

مللن  م)محطللات تنقيللة الكللاب( لتعللويض الشللبكات باإلحتياجللات القصللوى اليوميللة 

  :اآلتية دلةالمعا

المتوسط الشهرى  –األرضية = )أقصى تصرف يومىحجم التخزين بالخزانات 

 % تصرف الحريق .02+  ( لإلحتياجات القصوى اليومية

 حي  أن :

 التصلللللرف 1,1=  المتوسلللللط الشلللللهرى لإلحتياجلللللات القصلللللوى اليوميلللللة *

 المتوسط .

 = التصرف المتوسط .1,9أقصى تصرف يومى * 

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

 و يوضح جدولساعات ,  1حريق  لل/  وفترة ال 42للقرى ر السكان , فسيعتب

 محافظة بورسعيد .ية قمحطات التنالتخزين للخزانات األرضية ب سعة( 11)
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 بداخل محطات التنقية بمحافظة بورسعيدإحتياجات التخزين للخزانات األرضية  (17)جدول 

 محطات التنقية

لى سعات إجما

الخزانات 

األرضية 

 اتبالمحط

 (1)م

المطلوب حتياجات اإل

 باألرضى ها تخزين

 بالمحطات
التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام حتى سنة التعليق و 

 الهدف
2221 

V (m3) 

2211 

V (m3) 

 222م111 222م65 422م49 محطة تنقية الرسوة

 يوصى باألتى :

 1مألف  122 رمقداخزانات أرضية بالسعات  زيادة 

 بالتوسعات المقترحة بالمحطة.

 122 محطة تنقية اإلصال 

 102م4 222م2
 توفير سعات خزانات أرضية بالمحطة المرشحة يوصى ب

 . 1م 222م5المقترحة تقدر بل 
 222 محطة تنقية الصدق

 622 محطة تنقية بحرالبقر

 112م4 902م1 422م1 تنقية الكاب اتمحط
 ت خزانات أرضية بالمحطة المرشحة يوصى بتوفير سعا

 . 1م 222م5المقترحة تقدر بل 

 

( فقد تبين أنه ال يوجلد عجلز فلى تلبيلة اإلحتياجلات المائيلة 19باإلشارة إلى جدول )

ن فللللإوبالتللللالى المطلوبللللة فللللى الوضللللع الللللراهن بالمللللدن والقللللرى لمحافظللللة بورسللللعيد , 

تفلللى  قلللرى بمحافظلللة بورسلللعيدالملللدن والب القائملللة التنقيلللة اتمحطللللالحاليلللة  اتطاقلللال

أملللا علللن اإلحتياجلللات المائيلللة لسلللكان الملللدن والقلللرى ,  الحاليلللةاالحتياجلللات لخدملللة 

, فقلللد أسلللفرت الدراسلللة علللن  2211بمحافظلللة بورسلللعيد فلللى الوضلللع المسلللتقبلى علللام 

عليله فقلد تلم تقلديم  ووجود عجز فى تلبيلة اإلحتياجلات المائيلة المطلوبلة مسلتقبليًا , 

 .( ( 19جدول )سنة الهدف ) حتى عة محطات التنقية زيادة سلتوصيات 
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 الرسوة "محطة ( فقد تبين أن سعات الخزانات األرضية ب11باإلشارة إلى جدول )و 

قلللادرة عللللى ملللد إحتياجلللات " التلللى تخلللدم شلللبكات ملللدينتى بورسلللعيد و بورفلللؤاد تنقيلللة 

يلة فقلد وعل  2211غيلر قلادرة عللى ملد إحتياجلات التخزيين بالوضلع اللراهن و لكلن 

بعللد  1م ألللف  122ل مقدارللسللعات خزانللات أرضللية بالمحطللة ب زيللادة تللم التوصللية ب

 152م19اللذى تقلدر سلعته بلل الخزان األرضى الملحلق بالشلبكة سعة اإلعتماد على 

ضللمن السللعات المتللوفرة بالنظللام القللائم , أمللا عللن بللاقى المحطللات التللى تخللدم القللرى 

اليوميللة بالشللبكة القصللوى مللد إإلحتياجللات  فالخزانللات المتللوفرة بالمحطللة قللادرة علللى

 بالوضع الراهن .

( السعة التخزينية المطلوبة بمحطلات التنقيلة عنلد سلنة الهلدف 11و يوضح جدول )

( و التللللى تشللللير إلللللى عللللدم كفايللللة الخزانللللات الحاليللللة , و عليلللله فقللللد تمللللت 2211)

 . التوصية بزيادة سعات التخزين
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 فى الوضع الراهن والمستقبلىنقل و توزيع المياه لنظم التحليل الهيدروليكى  (8)

 

 ينقسم نظام التلذية بالمياه بمحافظة بورسعيد إلى خمسة أنظمة فرعية و هى :

 ( 1منطقة: ) النظام الرئيسى بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد 

 ( 2منطقة : )( 1شبكات قرى اللرب منطقة) 

 ( 1منطقة : )( 2شبكات قرى اللرب منطقة) 

 ( 4منطقة ) :شبكات قرى قسم الجنوب 

 ( 5منطقة : )شبكات قرى قسم ثان جنوب 

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

 ( .16( و )10كما هو موضح بجداول رقم )

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

,  2211فى عام إلحتياجات المائية المستقبلية عند سنة الهدف و ا 2221فى عام 

للت كد من وتم مراجعة الضلوط فى المناطق المختلفة التى تخدمها هذه الشبكات 

 مستوى الخدمة .

التى شبكات المدينة فع الر لتصميمى الحالى ( التصرف ا10ضح جدول رقم )يو و 

د وكذلك الضلط التصميمى له رئيسية بمدينتى بورسعيد وبورفؤام الاتخدم النظ

حو  والضلوط الدنيا المتواجدة بالشبكات و يوضح  2221تياجات ساعة الذروة فى ا 

التى تخدم النظم  قرىافع شبكات الو ( التصرف التصميمى الحالى لر 16جدول رقم )

فى  واإلحتياجات القصوى اليومية لهاوكذلك الضلط التصميمى  الفرعية بالقرى
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, كما تم تقديرها بإستخدام برنامج  يا المتواجدة بالشبكاتوالضلوط الدن 2221

مكن معه تقدير أداء النظم حاليًا, وتظهر مما ي WaterCadالتحليل الهيدروليكى 

الجداول أن سعة الطلمبات والمواسير الناقلة مقبولة من حي  تحقيق الضلوط 

و( لشبكات ج 2 جو( لشبكات المدن و ) 1الدنيا للضلوط المطلوبة للتلذية ) 

 ( شبكات قرى قسم ثان جنوب .5منطقة )القرى , فيما عدا بعض أجزاء من 

( أيضًا نتائج التحليل الهيدروليكى للشبكات و 16( و )10وتظهر جداول رقم )

بين ت, حي  ي 2211الروافع عند حدو  اإلحتياجات المائية المستقبلية فى عام 

( على تلبية اإلحتياجات بدون 5)( و 4) ( ,2( , )1عدم قدرة النظم بمناطق )

( خدمتها 1تطوير و زيادة قدرة النظم , بينما يمكن لنظام التلذية فى المنطقة )

 حتى سنة الهدف .

( الحلول المقترحة لتدعيم نظم التلذية و التوزيع 16( و )10وضح جداول )وت

 بالمناطق المختلفة حتى يمكن خدمة هذه المناطق حتى سنة الهدف .

زمنية مستقبلية  عات المقترحة و إدراجها فى خطوطفصيل هذه المشرو وسيتم ت

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

 ( .12) تكاليف هذه المشروعات فى بند

وقد تم عمل التحليل الهيدروليكى ألداء النظام حاليًا فى المناطق الحضرية 

سعيد و بورفؤاد( على أساس قدرة طلمبات الضلط العالى بالمحافظة ) مدينتى بور 

على تلبية أقصى إحتياجات مائية ) الذروة على أساس أقصى إحتياجات فى 
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هيئة قناة السويس و  تديره, حي  أن هذا النسق التصميمى للنظام الذى الساعة( 

سيتم اإلحتفاظ بهذا النظام عند سنة الهدف حي  سيتم تطوير طلمبات الضلط 

مع زيادة اإلحتياجات و ذلك بدون اللجوء إلى إستخدام الخزانات  لتتمشىالعالى 

مما تعداد السكان بالمدينة  لكبر ستشارى أن هذا النظام مقبولالعالية , ويرى اإل

 يمكن معه تشليل الطلمبات بصورة مرضية .

يفية بينما تم عمل التحليل الهيدروليكى لنظام التلذية و التوزيع بالمناطق الر 

( على أساس تزويد هذه النظم 5( و )4( ,)1( ,)2)القرى( و هى مناطق )

, بحي  يتم تقدير سعة طلمبات الضلط العالى على اإلحتياج بخزانات عالية 

المتوسط اليومى و تلبية فارق اإلحتياجات من الخزانات العالية فى ساعة الذروة , 

مع تلذية القرى و التجمعات  ويرى اإلستشارى أن هذا النظام المقتر  يتناسب

 السكنية قليلة التعداد كما هو منتشر فى القرى المصرية .
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  2,07و  7,,2محافظة بورسعيد لعامى مدن بمياه الشرب ( نتائج التحليل الهيدروليكى لشبكات 58جدول ) 

 نظم شبكات التوزيع

طلمبات 

الضغط 

العالى 

 بالمصدر

 طاقة الرافع

 (س/0)م

ضغط 

  الرافع

قطر الخط 

 الناقل

طول 

الخط 

 الناقل

 ) سنة الهدف(6007 )الوضع الراهن( 6007

التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام 

 حتى سنة الهدف

إحتياجات 

ساعة 

 الذروة

 س/0م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط الدنيا 

 بالشبكة

إحتياجات 

ساعة 

 الذروة

 /س0م

الميل 

الهيدروليكى 

 لناقلبالخط ا

الضغوط 

 الدنيا بالشبكة

0 

 نظام ال

 الرئيسي

بمدينتى 

بورسعيد 

 وبورفؤاد

  شبكات مدينتى

 بورسعيد و بورفؤاد
طلمبات 

الضخ العالى 

بمحطة 

 الرسوة

02,000 

 /س(0م0000*02)
 م/كم 0.70 06,220 كم 0.7 مم200 بار 7

 بار  6

 صفر م/كم 7.70 67,770

  الضغط  سعة طلمباتيوصى بزيادة

/س, و 0م ,,,280إلى  العالى

ر اقطبأ ةناقلوط الخطلل تدعيم

 مم ,,5,  مم ,,52

  إضافة بعض الوصالت الداخلية

 بالشبكة, لضبط الضغوط .

  شبكات المنطقة

 الصناعية بالجنوب
 بار  7

  شبكات المنطقة

السياحية بشمال 

 مدينة بورسعيد

 شبكات خاصة

 

 2,07و  7,,2محافظة بورسعيد لعامى  بقرىمياه الشرب حليل الهيدروليكى لشبكات ( نتائج الت59جدول )

 نظم شبكات التوزيع

طلمبات 

الضغط العالى 

 بالمصدر

 طاقة الرافع

 (اليوم/0)م

ضغط 

 الرافع 

قطر الخط 

 الناقل

طول 

الخط 

 الناقل

 ) سنة الهدف(6007 )الوضع الراهن( 6007

حتى  التوصيات المقترحة لمد خدمة النظام

 سنة الهدف
أقصى إحتياج 

 يومى

 اليوم/0م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

 الدنيا بالشبكة

أقصى 

 إحتياج يومى

 /اليوم0م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

 الدنيا بالشبكة

2 

شبكات 
قرى 
 اللرب
منطقة 

(1) 

 سكن الجميل 

 رافع الجميل
 الفرعى

 922م2
 لل/ (12*1)

 م/كم 25م2 162م1 كم 5 مم 222 بار 4

 بار 1,5

 صفر مكم/ 19 122م0

  الضغط  سعة طلمباتيوصى بزيادة
 119111إلى للرافع الفرعى العالى 

 لل/ ( 12*4) /اليوم3م
  تدعيم الخط الناقل من الرافع إلى

 مم 311بقطر   رافعزمام شبكات ال

  قريتى الجرابعة و
 األربعيين.

 بار 1,5

  قرية الفردوس 
  باإلضافة إلى الشركات

الصناعية بالساحل 
 اللربى مستقبالً 

 بار 1,5

1 

قرى 
 اللرب
منطقة 

(2) 

 قرية المناصرة 

رافع المناصرة 
 فرعىال

 م/كم 22م2 622 كم 5,1 مم 222 بار 5,5 152م4

 بار 9

 م/كم 2,2 912م1

 بار 5,0

ت الرافع قادر بطاقته الحالية مد إحتياجا
 حتى سنة الهدف

  بار 5,1 بار 9 قرية الديبة 
  شركة بتروجيت 
   شركة بترول خليج

 السويس
 بار 5,0 بار 9
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 رافع الشبكة الشبكات

طاقة 

الرافع 

 /اليوم(0)م

ضغط 

 الرافع

قطر 

الخط 

 الناقل

طول الخط 

 الناقل

 ) سنة الهدف(6007 )الوضع الراهن( 6007

المقترحة لمد خدمة النظام  التوصيات

 حتى سنة الهدف
أقصى  

 إحتياج يومى

 /اليوم0م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

الدنيا 

 بالشبكة

أقصى 

 إحتياج يومى

 /اليوم0م

الميل 

الهيدروليكى 

 بالخط الناقل

الضغوط 

الدنيا 

 بالشبكة

6 

شبكات 

قرى 

قسم 

 جنوب

 قرية النورس 

 

 

 منطقة الحظائر 

 

 

 

  تجمعات سكنية

 متفرقة بحى الجنوب

طلمبات الضخ العالى 

بمحطة اإلصالح 

 القديمة

إتصال  مم 670 بار 7 6,200

مباشر 

 بالشبكة

2,700 

 بار 0.7 م/كم 7,2

60,270 

 ــــــــــــــ

 صفر

  توفير سعة طلمبات للضغط بيوصى

 المقترحةتنقية المحطة العالى ب

 ألف 21بطاقة بقسم الجنوب 

 . يوم/0م

  من محطة بحر إحالل للخط الناقل

البقر المصنع من األسبستوس لخط 

 .upvcمصنع من  مم ,,4بقطر 

  تدعيم بشبكة توزيع مياه الشرب

للتجمعات السكنية بقسم الجنوب 

 .لضبط الضغوط بالشبكة 

  إنشاء خزان عالى بسعة يوصى

 .0م ,5028

طلمبات الضخ العالى 

 بمحطة الصدق
 بار 0.27 م/كم 7,60 مم 670 بار 6 6,600

طلمبات الضخ العالى 

بمحطة بحر البقر 

0,6 

 م/كم 7.0 بار 6,6 م/كم 6.67 كم 7.6 مم 670 بار 6 6,200

7 

شبكات 

قرى 

قسم 

ثان 

 جنوب

 قرية العاشر 

 

 

 قرية الفتح 

 قرية الرضوان 

 قرية الكاب 

 قرية أم خلف 

 

  تجمعات سكنية

متفرقة بحى ثان 

 الجنوب

الضخ العالى طلمبات 

بمحطة الكاب 

 الطائرات و الهولندى

 بار 6 6,200

و  670

 مم 600
 م م/ك 06 7,000 كم 0.6

 بار 0.7

 م/كم 67 60,022

 بار 0.7

  يوصى بتوفير سعة طلمبات للضغط

العالى بمحطة التنقية المقترحة 

 ألف 25بطاقة الجنوب ثان بقسم 

 /يوم .0م

  تدعيم الخط الناقل الرئيسى من

كاب إلى شبكات قرى قسم محطات ال

 .مم ,,0ثان جنوب بقطر 

  تدعيم الخط الناقل إلى قرية العاشر

 .مم ,21بقطر 

  تدعيم الخط الناقل إلى قرية

 .مم ,,2الرضوان ذو قطر 

  تدعيم الخط الناقل إلى قرية أم خلف

 .مم ,51ذو قطر 

  يوصى بإنشاء خزان عالى بسعة

 .0م ,,5

طلمبات الضخ العالى 

كاب بمحطة ال

 التوسعات

 بار 7 6,600

 صفر بار 0.7

 صفر بار 0.0

 بار  0,2 بار  0

 بار 0.0 بار 0.2

 صفر بار 0.0

 م بعد عمل اإلحلل و التجديد . 51باإلضافة إلى دخول محطة الكاب الهولندى برافع  م 51رافع محطة "الكاب التوسعات " بطلمبات للضخ العالى بنظراا لدخول   2137يلحظ زيادة الضغوط بشبكات الكاب بعام 
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 يمكن ايجاز المشاكل العامة بشبكة المياه بالمحافظة فيما يلى

ضلللعف الضللللوط فلللى بعلللض المنلللاطق حيللل  تصلللل فلللى اجلللزاء منهلللا اللللى  .1

الصللللللفر حيلللللل  أن معظللللللم شللللللبكات الميللللللاه اقطارهللللللا صللللللليرة ومللللللع تزايللللللد 

سلللتهالكات تصلللبح هلللذه الخطلللوط غيلللر مجديلللة وال تتناسلللب ملللع كميلللات اال

المياه التي يحتاجها السكان حي  أن السرعات بهذه الخطوط تجاوزت للحد 

بصلللورة  األملللر اللللذى يلللؤدى اللللى حلللدو  فواقلللد طاقلللةاألقصلللى المسلللمو  بللله 

كبيللرة لللذلك تحتللاج هللذه الشللبكات الللى عمللل اسللتبدال لهللا ب قطللار أكبلللر او 

الضلوط في الشبكة اللى  يمكن الحد من الفواقد بداخلها وزيادةازدواج حتى 

الحلللد الللللذي يسلللمح بوصللللول الميللللاه اللللى السللللكان بصللللورة جيلللدة حتللللى سللللنة 

 .الهدف

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

 جدا و تحتاج الى خطة احالل وتجديد.

دم الصليانة المسلتمرة لهلا ووجودهلا سوء حالة الصلنابير العاملة المجانيلة وعل .1

 احيانا فى مناطق ليست فى حاجة اليها مما يؤدى الى اهدار المياه.

وجللود اقطللار قديمللة بالشللبكة ال يوجللد قطللع غيللار لهللا ممللا يللؤثر سلللبا علللى  .4

 اعمال االصال .
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  المقترحة العام المخطط مشروعات   (9)

إلى افظة بورسعيد بمح يقتر  االستشارى تقسيم مشروعات قطاع مياه الشرب

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

مشروعات خاصة بمناطق التنمية بالمحافظة "منطقة شرق التفريعة" وستتناول 

 المشرعات العناصر التالية :

  المناطق ذات الضلوط الضعيفة او وتدعيم مشروعات انشاء شبكات لتلذية

خطوط اطق التى يحد  بها زيادة فى التعداد السكانى من خالل تدعيم الالمن

 القائمة .

 القصوى  التصرفات المتوقعة تصرفاتهاللروافع التى يتجاوز  مشروعات توسعه

 .للطلمبات 

  لتلذية المناطق ذات الضلوط الضعيفة او لتلذية جديده مشروعات انشاء روافع

 المناطق العمرانية الجديدة .

 بزمامات  القصوى اليوميةات إنشاء خزانات إضافية لتدعيم اإلحتياجات مشروع

 خدمة المحطات القائمة .

 هاطاقت مشروعات توسعات لمحطات التنقية التى يتجاوز احتياجاتها المتوقعة 

 او لتلذية المناطق العمرانية الجديدة . القصوى

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

 النحو التالى :
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 مشروعات بقطاع مياه الشرب بالمدينة( 1/,)

وقد شملت المشروعات المطلوبة بقطاع مياه الشرب بالمدينة تطوير عدد من 

كما  رضية بمحطات التنقيةالعناصر كالشبكات ومحطات التنقية و الخزانات األ

 –/ب( نظام نقل وتلذية المياه بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد 4موضح بالوحة )

حصر إلجمالى األطوال و الطاقات والتكاليف  وفيما يلى, التصميم المقتر  

 للمشروعات الخاح لكل عنصر بقطاع مياه الشرب .

  تتراو  ما بين  كم ب قطار 0م5مد خطوط مواسير مياه لطول إجمالى حوالى

 40بإجمالى تكلفة نظام الحفر المكشوف  يتم تنفيذهامم "  1222وحتى  122"

 مليون جم .

 اليوم بإجمالى تكلفة 1م 222م122 زيادة سعة محطات تنقية الرسوة بمقدار/

 .1ألف م 122شاملة زيادة سعة بالخزانات األرضية تبل  مليون جم  222

ر النظام القائم لتوزيع وتنقية مياه الشرب وبالتالى يصبح إجمالى تكاليف تطوي

 مليون جم . 240يبل  حوالى  2211بالمدينة حتى 

المشروعات المقترحة لتطوير قطاع مياه الشرب ( 21( و )22)و توضح الجداول 

 .بالمدينة طبقًا لتوزيعهم على الخطط الخمسية 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

 بالمدينة (2,57-2,52) لثانية( مشروعات الخطة التنفيذية ا,2جدول )

 )جم( التكلفة التقديريه للمشروع المشروع

 مشروعات شبكات مياه الشرب

0 

تدعيم الخط الناقل من توسعات المحطة  ( :5مشروع رقم )

للنظام الرئيسى بمدينتى بورسعيد  –المقترحة 

 وبورفؤاد .

 (0-)جزء

 كم 6.27مم بطول  0600بقطر  C1خط 

 م 26مم بطول  200بقطر  D1خط 

67,200,000 

6 

بالنظام الرئيسيى تدعيم الشبكة القائمة ( : 2مشروع رقم )

بإضافة لمدينتى بورسعيد وبورفؤاد 

  الوصالت داخلية

 م 60مم بطول  600بقطر  A2خط 

 م 627مم بطول  000بقطر  B2خط 

 م 000مم بطول  600بقطر  C2خط 

 م 762مم بطول  200بقطر  D2خط 

 م 700مم بطول  200بقطر  E2خط 

 م 020مم بطول  200بقطر  F2خط 

00,000,000 

 07,200,000 إجمالى

 

 

 بالمدينة (2,27-2,22) لرابعة( مشروعات الخطة التنفيذية ا25جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع 

 مشروعات محطات التنقية

0 

ألف  000توسعات محطة تنقية "الرسوة" بطاقة  مشروع :

ألف  000سعات للخزانات األرضية /اليوم مزودة ب0م

, لخدمة /س0أالف م 00وبطاقات للطلمبات  0م

 النظام الرئيسيى لمدينتى بورسعيد و بورفؤاد 

600,000,000 

 مشروعات شبكات مياه الشرب

6 

تدعيم الخط الناقل من توسعات المحطة  ( :5مشروع رقم )

للنظام الرئيسى بمدينتى بورسعيد  –المقترحة 

 .وبورفؤاد 

 (6-)جزء

 م 60مم بطول  0600بقطر  A1خط 

 م 700مم بطول  0600بقطر  B1خط 

2,060,000 

 ,,,2,8054,0 اإلجمالى
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

 قرى "التابعة للمحليات"مشروعات بقطاع مياه الشرب بال( 2/,)

تطوير عدد من على  قرىلقطاع مياه الشرب باتشتمل المشروعات المطلوبة ل

مع  ومحطات التنقيةافع المزودة بخزانات أرضية و الرو كالشبكات  النظام عناصر

, /أ( 4) و توضح اللوحات ,اإلعتماد على ترعة بورسعيد كمصدر للمياه العكرة 

التصميم المقتر  لتطوير نظام نقل وتوزيع المياه لقرى محافظة  /د( 4( , )جل/4)

ات حصر إلجمالى األطوال و الطاقات والتكاليف للمشروع وفيما يلى ,بورسعيد 

 لخاح لكل عنصر بقطاع مياه الشرب.ا

  كم  25م19إجمالى أطوال الخطوط المقترحة لمشاريع المياه يبل  حوالى

 مليون جم . 11بإجمالى تكلفة تبل  حوالى 

  و /اليوم 1م 222م10 فى قدرة محطات تنقية المياه بمقدار زيادة إجمالية

 مليون جم . 19بإجمالى تكلفة تبل  حوالى 

  بإجمالى   /لل 122حوالى بلروافع والخزانات يبل  تصرفات ا زيادة بسعة

 مليون جم . 1,6تكلفة تبل  حوالى 

  1م 1222 – 1م 422– 1م 922خزانات عالية بسعات ) 4إنشاء عدد – 

 مليون جم . 42م0( بإجمالى تكلفة  1م 922

ب وبالتالى يصبح إجمالى تكاليف تطوير النظام القائم لتوزيع وتنقية مياه الشر 

 مليون جم . 1م125يبل  حوالى  2211بالمحافظة حتى 

المشروعات المقترحة لتطوير قطاع مياه ( 25) حتى( 22)و توضح الجداول 

 .طبقًا لتوزيعهم على الخطط الخمسية  قرىالشرب بال
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 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

 بالقرى (2,52-7,,2( مشروعات الخطة التنفيذية األولى )22جدول )

 ع )جم(التكلفة التقديريه للمشرو المشروع  

 مشروعات شبكات مياه الشرب

0 

 تحسين الخط الناقل الرئيسى من محطات تنقية الكـاب :( 5)مشروع 

 مم 000تدعيم بقطر البلشبكات قرى قسم ثان جنوب 

 كم 0.6و بطول 

266,000 

 ,,,8220 إجمالى

 بالقرى (2,57-2,52( مشروعات الخطة التنفيذية الثانية )20جدول ) 

 لفة التقديريه للمشروع )جم(التك المشروع  

 مشروعات محطات التنقية

0 

ف أال 2المرحلة األولى من إنشاء محطة مرشحة بطاقة  ( :2مشروع رقم )

و  0م 7,000ودة بخزانات أرضية بسعة /اليوم مز0م

إلحالل /اليوم 0ف مأال 00بسعة طلمبات للضغط العالى 

 المحطات المدمجة من قرى قسم الجنوب

02,000,000 

 مشروعات شبكات مياه الشرب

6 

الفرعى تحسين الخط الناقل الرئيسى من محطة رافع الجميل  ( :0) رقممشروع 

كم لخدمة شبكات قرى  7بطول  مم 000بتدعيم بقطر 

 ( .0الغرب منطقة )

00,000,000 

0 

بقسم الجنوب  السكنيةتجمعات شبكة المياه بمنطقة التحسين  ( :4مشروع رقم )

 قسم الجنوب باألتى : لخدمة قرى -

 (0-)جزء

  من الـ مم  600بقطر مم من األسبستوس  600للقطر إحاللupvc  للخط

 كم  7.6الناقل من محطة بحر البقر بطول 

  0.2طول خط بل مم 020بقطر مياه الشرب بالقسم توزيع بشبكات تدعيم 

 .كم 0.6مم لخط بطول  000كم و بقطر 

66,760,000 

6 

" و "العاشرسين الخطوط الناقلة للمياه لقرى تح ( :1مشروع رقم )

لخدمة قرى  -ثان جنوب( قسم"الرضوان" و "أم خلف" )ب

  أقطار : بتدعيم ثان جنوب بال

 (0-)جزء

 670  كم  0.00لطول للخط الناقل لقريتى "العاشر" و"الرضوان مم 

 600 كم 0.27لطول للخط الناقل لقرية "الرضوان"   مم 

6,600,000 

 روافع والخزاناتمشروعات ال

0 

 060زيادة طاقته إلى بالفرعى توسعات محطة رافع الجميل  ( :5) رقممشروع 

لـ/ث( لخدمة شبكات قرى الغرب منطقة  00*6) لـ/ث

(0) 

0,222,000 

7 

 :السعات التالية ببقسم جنوب   يةعال اتخزان 0إنشاء  ( :7مشروع رقم )

  0م 200بسعة بالخط الناقل لقرية النورس (  0)خزان عالى 

 ( بالخط الناقل لمنطقة الحظائر بسعة 6خزان عالى  )0م 600 

 ( بشبكات مياه شرب قسم جنوب بسعة 0خزان عالى  )0م 0600 

2,200,000 

2 
لخدمة شبكات قرى قسم  0م 200إنشاء خزان عالى بسعة  ( :8مشروع رقم )

 ثان جنوب
0,200,000 

 ,,,500,080 إجمالى
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

 بالقرى (2,22-2,57) لثالثةلخطة التنفيذية امشروعات ا (24جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع  

 مشروعات محطات التنقية

0 

إنشاء محطة مرشحة بطاقة  المرحلة األولى من ( :9مشروع رقم )

/اليوم مزودة بخزانات أرضية بسعة 0م 7,000

و بسعة طلمبات للضغط العالى بطاقة  0م 7,000

إلحالل المحطات المدمجة من قرى قسم  -ف أل 00
 ثان جنوب

02,000,000 

 مشروعات شبكات مياه الشرب

6 

تحسين شبكة المياه بمنطقة التجمعات السكنية بقسم  ( :,5مشروع رقم )

 لخدمة قرى قسم الجنوب باألتى : -الجنوب 

 (6-)جزء

  مم لخط بطول  000تدعيم بشبكات توزيع مياه الشرب بالقسم بقطر

 كم. 0.6

020,000 

0 

تحسين الخطوط الناقلة للمياه لقرى "العاشر" و  ( :55مشروع رقم )

لخدمة  -"الرضوان" و "أم خلف" )بقسم ثان جنوب(

 قرى ثان جنوب بالتدعيم بأقطار :  

  (6-)جزء

 070  كم 0.6مم للخط الناقل لقرية "أم خلف"  لطول 

0,600,000 

 ,,,59015,0 إجمالى

 
 بالقرى (2137-2132) لخامسةات الخطة التنفيذية امشروع (25جدول )

 التكلفة التقديريه للمشروع )جم( المشروع  

 مشروعات محطات التنقية

0 

المرحلة الثانية من إنشاء محطة مرشحة بطاقة  ( :52مشروع رقم )

و بسعة طلمبات للضغط /اليوم 0ألف م 06

مع إحالل طلمبات /اليوم 0ف مأال 00العالى 

ألف  07عالى للمرحلة األولى بسعة الضغط ال

إلحالل المحطات المدمجة من قرى  -/اليوم 0م

 قسم الجنوب

66,000,000 

6 

المرحلة الثانية من إنشاء محطة مرشحة بطاقة  ( :50مشروع رقم )

و بسعة طلمبات للضغط العالى /اليوم 0مأالف  7

مع إحالل طلمبات الضغط العالى /اليوم 0ألف م 00

إلحالل  -/اليوم 0ألف م 00ولى بسعة للمرحلة األ

 قسم ثان جنوب .قرى المحطات المدمجة من 

02,000,000 

 ,,,0,,,020 إجمالى

جنلوب الى حطلات التنقيلة المرشلحة المقترحلة بقسلمو من الجدير بالذكر أن مصدر المياه العكرة لم
 ثان جنوب هى ترعة بورسعيد .الو 
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

 التفريعة "مشروعـات التنمية بمنطقة " شرق ( 3/,)

مشروع متكامل بداخل منطقة التنمية إلمدادها بمياه الشرب  انشاءاإلستشارى يقتر  

على ان يتم إنشاء م خذ للمياه العكرة على ترعة اإلسماعيلية و رفعها برافعين على 

طول مسار الخط الناقل للمياه العكرة مرورًا ب سفل قناة السويس بعدايات حتى تصل 

 525سعة تصميمية تقدر بحوالى المقترحة بداخل المنطقة ذات  تنقيةالمحطة إلى 

% من الطاقة التصميمية لمحطة التنقية  12وذلك بعد اضافة  م / يوم1مألف 

م ثم يتم إمداد خطوط رئيسية لكل من المناطق المنماه ة للسيل المرشحات والروب

مة بمنطقة بإختالف أنشطتها " صناعى وسياحى و ميناء " و أخرى للقرى القائ

, وحي  أن التخطيط العمرانى  (1, وكما هو موضح بالشكل ) شرق بورسعيد

ط التفصيلى لم خطاإلجمالى لمنطقة شرق التفريعة غير نهائى أم معتمد , و أن الم

 يتم عمله بعد , فسيتم إعداد التصور العام لهذه المنطقة على إجمالها .

 
 بمياه الشرب  مشروع مقترح إلمداد شرق بورسعيد (1شكل )
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 مشروع اعداد المخطط العام المستقبلى 
 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

محطة تنقية و خطوط عدايات و إنشاء روافع و على المقتر  مل المشروع تشي و

حصر و فيما يلى , والقرى القائمة بها رئيسية وتوزيع لخدمة مناطق التنمية 

إلجمالى األطوال و الطاقات والتكاليف للمشروعات الخاح لكل عنصر بمشرعات 

 التنمية .

 لشرق مياه العكرة من ترعة اإلسماعيلية إجمالى طاقات محطات رفع ال

مليون  702,6/اليوم بإجمالى تكلفة تبلغ 0مليون م 0,06تبلغ حوالى التفريعة 

 جم .
  كم  70لمياه العكرة من الترعة تبلغ حوالى الناقلة لخطوط الإجمالى أطوال

 مليار جم . 6,06بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 
 يبلغ إثنين بداخل فاروغتين قناة السويس  إجمالى أعداد العدايات المارة أسفل 

م للفاروغة بإجمالى تكلفة  067م بإجمالى أطوال تبلغ حوالى  0,67ر اقطأب

 مليون جم . 07,7للفاروغتين 
  اليوم بإجمالى تكلفة 0ألف  م 767إجمالى طاقات محطات التنقية تبلغ حوالى/

 مليون جم . 767تبلغ حوالى 
 يل المرشحات يبلغ إثنين بإجمالى أطوال تبلغ إجمالى أعداد خطوط مياه غس

 مليون جم. 06,7لخطين تبلغ حوالى كم للخط الواحد بإجمالى تكلفة ل 0حوالى 
  إجمالى أعداد الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه المرشحة من محطة التنقية

 02,77بإجمالى أطوال تبلغ حوالى وحتى مناطق التنمية يبلغ إثنين  المقترحة

 مليون جم . 607,7ط الواحد بإجمالى تكلفة للخطين تبلغ حوالى كم للخ
  270إجمالى تكلفة شبكات التوزيع لمياه الشرب بمناطق التنمية تبلغ حوالى 

 مليون جم .  
 لناقلة الرئيسية إجمالى أعداد الخطوط الناقلة للمياه المرشحة من الخطوط ا

التفريعة يبلغ إثنين  حتى مناطق القرى القائمة بشرق  وللمياه المرشحة 

كم للخط الواحد بإجمالى تكلفة للخطين تبلغ  02بإجمالى أطوال تبلغ حوالى 

 مليون جم . 26حوالى 
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 لمياه الشرب و الصرف الصحى بمدن القناة

 (بورسعيد)
 

  إجمالى تكلفة شبكات التوزيع لمياه الشرب بمناطق القرى القائمة بشرق

 مليون جم .   062التفريعة تبلغ حوالى 

ميللة بنظللام التلذيللة بميللاه الشللرب وبالتللالى يصللبح إجمللالى تكللاليف إمللداد منللاطق التن

 مليار جم . 5يبل  حوالى 

 

إلمداد مياه الشرب المشروعات المقترحة   (12( حتى )29من )و توضح الجداول 

 .طبقًا لتوزيعهم على الخطط الخمسية  بمنطقة التنمية
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 (بورسعيد)
 

 مياه -الخاح بمشاريع التنمية  الثانيةمشروعات الخطة التنفيذية  (29جدول )

"2212-2211" 

التكلفة التقديرية للمشروع  المشروع المقتر 
 ) جم (

وتشمل  محطات رفع المياه العكرةمشروع المرحلة االولى من تنفيذ 
 % من االعمال الكهروميكانيكية12% من االعمال المدنية و12

210,494,222 

  1 رفعمن محطة مم  1522قطر واحد خط طرد تنفيذ 
+ 

  2م من محطة رفع م 1522تنفيذ خط طرد واحد بقطر 
 222م222م112م1

أسفل قناة السويس لمرور خطوط مم  1252قطر ب ة فاروغتنفيذ 
 طرد المياه العكرة

 222م152م6

ألف  125بطاقة  محطة التنقيةتنفيذ المرحلة االولى من مشروع 
 /اليوم1م

 222م222م125

 222م212م1 مم 022بقطر  تنفيذ خط مياه غسيل المرشحات
 ناطقتلذية ماه ناقل واحد من الخطوط المقترحة  لمي خط تنفيذ

كم 19,15مم بطول يساوى  1522قطر بالتنمية بشرق بورسعيد 
 تقريبا

 222م152م211

 222م222م011 التنمية بشرق بورسعيد بمناطقشبكات التوزيع  تنفيذ

لتلذية القري القائمة مياه ناقل واحد من الخطوط المقترحة خط  تنفيذ
 كم تقريبا 19مم بطول يساوى  122راعية قطر بالمنطقة الز 

 222م222م12

 120,222,222 شبكات التوزيع لتلذية القري القائمة بالمنطقة الزراعية تنفيذ

 222م222م102م2 االجمالى
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 مياه -الخاح بمشاريع التنمية  لثالثةمشروعات الخطة التنفيذية ا (21جدول )

"2211-2222" 
 ) جم (التقديرية للمشروع  التكلفة المشروع المقتر 

وتشمل  محطات رفع المياه العكرةمشروع من  الثانية المرحلةتنفيذ 
 222م220م92 % من االعمال الكهروميكانيكية22

ألف  125بطاقة  محطة التنقيةتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع 
 222م222م125 /اليوم1م

 222م220م191 االجمالى
 

 "2221-2222"الرابعة الخاح بمشاريع المياه ة التنفيذية مشروعات الخط (20جدول )

 ) جم (التكلفة التقديرية للمشروع  المشروع المقتر 
وتشمل  محطات رفع المياه العكرةمشروع من  ثالثةالمرحلة التنفيذ 
 % من االعمال الكهروميكانيكية22% من االعمال المدنية و12

 222م419م124

  1 رفعمن محطة مم  1522قطر واحد خط طرد تنفيذ 
+ 

  2مم من محطة رفع  1522تنفيذ خط طرد واحد بقطر 
 222م222م112م1

خطوط الأسفل قناة السويس لمرور مم  1252قطر ب ة فاروغتنفيذ 
 222م152م6 لمياه العكرةالناقلة ل

ألف  125بطاقة  محطة التنقيةتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع 
 /اليوم1م

 222م222م125

 222م212م1 مم 022بقطر  ذ خط مياه غسيل المرشحاتتنفي
تنفيذ خط مياه ناقل واحد من الخطوط المقترحة  لتلذية مناطق 

كم 19,15مم بطول يساوى  1522التنمية بشرق بورسعيد بقطر 
 تقريبا

 222م152م211

تنفيذ خط مياه ناقل واحد من الخطوط المقترحة لتلذية القري 
كم  19مم بطول يساوى  122ية قطر القائمة بالمنطقة الزراع

 تقريبا
 222م222م12

 222م222م912م1 االجمالى
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 "2212-2221"الخامسة الخاصة بمشاريع المياه مشروعات الخطة التنفيذية ( 26جدول )

 التكلفة التقديرية للمشروع ) جم ( المشروع المقتر 

تشمل و  محطات رفع المياه العكرةمشروع من  الرابعة المرحلةتنفيذ 
 % من االعمال الكهروميكانيكية22

92,220,222 

ألف  125بطاقة  محطة التنقيةتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع 
 /اليوم 1م

 222م222م125

 222م220م191 االجمالى
 

 "2211-2212"السادسة الخاصة بمشاريع المياه مشروعات الخطة التنفيذية ( 12جدول )

 ديرية للمشروع ) جم (التكلفة التق المشروع المقتر 

 محطات رفع المياه العكرةمشروع من  الخامسة المرحلةتنفيذ 
 % من االعمال الكهروميكانيكية12تشمل و 

11,124,222 

ألف  125بطاقة  محطة التنقيةتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع 
 /اليوم1م

 222م222م125

 222م124م119 االجمالى
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 التحليل المالى واإلقتصادى (11)

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

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

خاح بعنوان الدراسات اإلقتصادية و المالية لمخططات مياه الشرب والصرف 

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

 بالنقاط التالية :فقد تم عرض نتائج الدراسة المالية 

  يبل  إجمالى اإلحتياجات المالية لمشروعات المخطط العام لتدعيم قطاع مياه

الشرب وزيادة سعة النظام التابع إدارتة فى التشليل والصيانة للمحليات 

يون جم , بينما يبل  إجمالى اإلحتياجات مل 5م121بمحافظة بورسعيد حوالى 

ألعمال اإلحالل والتجديد ل صول القائمة  2211لعام  ة المالية المطلوب

 مليون جم .  9,9قيمة تبل  حوالى بقطاع المياه 

  يبل  إجمالى اإلحتياجات المالية لمشروعات المخطط العام لتدعيم قطاع مياه

ة فى التشليل والصيانة هيئة قناة الشرب وزيادة سعة النظام التابع إدارت

مليون جم , بينما يبل  إجمالى  240السويس بمحافظة بورسعيد حوالى 

ألعمال اإلحالل والتجديد ل صول  2211اإلحتياجات المالية المطلوبة  لعام 

 مليون جم .  501القائمة بقطاع المياه قيمة تبل  حوالى 

اطق التنمية والتى أسفرت الدراسة كما شملت الدراسة المشروعات المقترحة بمن

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

, بيتما يبل  نصيب المتر المكعب في قطاع الصرف  1جم/م 012م11التنمية يبل  
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. يمكن تفسير التفاوت في هذه األرقام بسبب الحجم الكبير 1جم/م 155م1الصحي 

 ات المطلوبة للروافع في قطاع المياه.من االستثمار 

وقد إنتهت الدراسة بتقديم خطة لإلنفاق السنوى الخاصة بالمحافظة لقطاعيها المياه 

بخططها والصرف والتى تحقق تنفيذ مشروعات المخططات المياه الصرف 

 المقترحة .


