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المقدمة 

ينبالتوازنواختاللالمائيةالمواردندرةتعد

المواردواقعسماتأهموالطلبالعرض

وجودمنالرغمفعلىاالنمصرفىالمائية

اقصىمنمصريخترقالذىالنيلنهر

فقرامنتعتبرمصرانإالالشمالالىجنوبها

مناقلهاومنبلالمائيةالمواردفىالدول

جددةالمتالمياهمنالفردنصيبمتوسطحيث

.سنويا  3م800سنويا

ةوالجافالقاحلةاالراضىحزامضمنتقعكما

يبنصمتوسطيقدروالذىالعربيةبالمنطقة

بنحوسنوياالمتجددةالمياهمنبهاالفرد

.العالمىالمعدلمن10%



المقدمة 

الشحمنتعانىالتىالدولاحدجعلهامما

-500)علىتحصلالتىالدولوهىالمائى

للفردسنويا3م(1000

االمنتحقيقعلىقادرةغيردولانهااى

فيروتوالنقديةالمحاصيلانتاجوالغذائى

اعةالصنوقطاعالمعيشيةاالسراحتياجات



المقدمة 

السياساتمنحزمةاتباعمصرحاولتوقد

:هامنللسكانالغذائيةاالحتياجاتلتوفير

زراعةوتقنين،والرأسىاالفقىالتوسع

واالرزمثلاالستراتيجيةالمحاصيلبعض

ائدالعذاتوالموزالكتانووالبرسيمالقصب

النسبيةوالميزةاالقتصادى

دةعديتحدياتواجهتالسياساتتلكاناال

دولضمنتكونالنمعرضةمصريجعلمما

المطلقالشح



المقدمة 

الجهدمنالكثيربذلمنهايتطلبمما

منوذلك،المائىاالمنانعداملمواجهة

ىللرجديدةمائيةبدائلالىاللجوءخالل

لمواجهةالحاليةالمصادربجانب

ةخاصالمياهمنالمستقبليةاحتياجاتها

الجوفيةالمياهعلىاالعتمادتزايدوان

منادنىمستوىالىوصولهاالىادى

.االقتصاديةالحدود

عنالبحثاآلنالضروريمنلذلك

هاومناإلضافيةالمائيةالمواردمنالمزيد

ذلكتحقيقويمكنالتقليديةغيرالموارد

الصرفمياهاستخدامإعادةطريقعن



المقدمة 

اهمياجمالىيقدرالرسميةللبياناتوفقا

/3ممليار6.9بنحوالصحيالصرف

5.1نحومنهاالمعالجاجمالىوبلغسنويا

2019/2020عام3ممليار .

الفعليةالطاقةاجمالىانمنالرغمعلى

12.1بنحوتقدرالمعالجالصرفلمحطات

سنويا/3ممليار

الزراعةفىاستخدامهاعادةيتممااناال

.سنويا/3ممليار1بنحويقدر



المقدمة 

استخدامإعادةهناكذلكإلىباإلضافة

ةرسميغيربصورةالعادمةللمياهكبيرة

2.8)بينمابنحوتقدر - 4 مترمليون(

.مكعب

والمناطقالقرىغالبيةتقومحيث

نزليةالمالصرفمياهبتفريغالريفية

المائيةالمجاريفيمباشرة

يهاعلالسيطرةاحكامالدولةتستطيعوال

زيادةليؤدىحيثكبيرا  تهديدايشكلمما

يةالصحاالوضاعوتدهورالمياهتلوث

للسكان



المقدمة 

داماستخإعادةاستراتيجيةتقومثمومن

لىعمصرفيالمعالجةالسائلةالنفايات

المعالجةالصحيالصرفمياهأنركيزة

ثمينموردهيمناسببشكل

إلعادةالمصرىالكوداصدارتملذا

فيالمعالجةالعادمةالمياهاستخدام

الصرفمياهالكوديحددحيثالزراعة

الجةالمعلمستوىوفقاويصنفهاالصحي

كللالقصوىالملوثاتمستوىيحددكما،

معريهايمكنالتيالمحاصيلو،درجة

.درجةكل



المقدمة 

:للتساؤليدفعنامما

استخداموامكاناتاحتماالتهيما•

ةزراعأجلمنالتقليديةغيرالمياهموادر

؟أفضل

الصرفمياهاستخداموراءالسببما•

؟محدودبشكلالزراعةفىالمعالج

مياهالستخداماالقتصادىالمردودما•

لخفضكوسيلةالمعالجالصحىالصرف

دامةالمستالتنميةوتحقيقالمائىالعجز

؟المستهدفة



المقدمة 

دالعديوجودالىالبحثهذاأهميةترجع

هميااستخدامتناولتالتيالدراساتمن

منالزراعةفيالمعالجالصحيالصرف

والبيئيةالفنيةالجوانب

الجانبالىتتطرقلمانهااال

االقتصاديةالجدوىومدىاالقتصادى

عامبشكلالمشروعاتتلكفىلالستثمار

.خاصبوجهمصروفى



الطريقة البحثية ومصادر البيانات

ياةالحكومالبيانااتعلىالدراسةاعتمدت

، باالضاااااافة الاااااىالمنشاااااورةالثانوياااااة

دراساااةالمساااتمدة ماااناألولياااةالبياناااات

الصاااارفمياااااهمعالجااااةلمحطااااةحالااااة

.الجيزةمحافظةأكتوبر 6بغربالصحى

فعالمنااااتحليااالباسااالوباالساااتعانةتااام

Cost Benefit Analysisوالتكاليف

تحديااد جاادوى نشاااط معالجااة مياااه فااى

ع الصرف الصحى كأساس الجاراء التوسا

فااااى هااااذا النشاااااط او اقامااااة اسااااتثمارات 

.جديدة 



النتائج

الميزان المائى المصرى



النتائج

يتبااااين ان التزاياااد فاااى كميااااة ( 1)مااان جااادول 

الماوارد المائيااة نااتج عاان اعاادة اسااتخدام مياااه 

الصااارف الزراعاااى والصااارف الصاااحى بشاااكل 

رئيساااى خاصاااة وان الزياااادة فاااى حجااام الميااااه 

ة الجوفيااة يعااود الااى اعااادة ضاال المياااه المعالجاا

. فى الخزانات الجوفية 

ن كما يتباين مان الجادول تزاياد العجاز الماائى ما

الااى 2015/2016عااام 3مليااار م17.3حااوالى 

وذلك بمعدل تغير سانوى قادر3مليار م22نحو 

% .    27.2بنحو 



النتائج

ماان االسااتخدامات % 27.2ممااا يعنااى ان نحااو 

ادة تعتمد على الماوارد الثانوياة  متمثلاة فاى اعا

ل تاادوير مياااه الصاارف الزراعااى والصااحى بشااك

.رئيسى 



النتائج



النتائج

إعادة استخدام مياه الصرف الصحيأهمية

بتسرمنللوقايةضروريةالصحيالصرفمياهمعالجةتعتبر

.االمراضوانتشارالبيئةإلىاألمراضمسببات

يةتقليدمعالجةالمعالجةالصحيالصرفمياهالىينظرماغالبا

اهناكأنإال،نفاياتأنهاعلى اأيض  أنهالىعإليهايُنظرألنفرص 

طاقةالحمأةمنالناتجالحيويالغازيوفرحيث،قيمةذومورد

.يةلعاالفعاليةاسمدةالىباإلضافةونظيفةرخيصة



النتائج

الصحىالصرفمياهاستخداماعادةعمليةالىالنظرويمكن

:محاورثالثخاللمنالزراعىالرىفىالمعالجة

دالمواروزارةتعتبرحيثالطبيعيةالمواردعلىالحفاظ•

الموارداحدالمعالجالصحىالصرفمياهانوالرىالمائية

هذاواعتبارخططهاباعدادالوزارةوقامتمصرفىالمائية

مىالقوالمستوىعلىالمائىالميزانحساباتضمنالمورد



النتائج

الصرفمياهمعالجةانباعتبارالتلوثمنالبيئةحماية•

ىفتساهمسوفالمائيةالمسطحاتعلىصرفهاقبلالصحى

.التلوثمنالبيئةحمايةاستراتيجيةتطبيق

الصرفمياهاستخداماعادةانباعتبارالعامةالصحةحماية•

منمحددا  كما  بالضرورةتتضمنالرىفىالمعالجةالصحى

هذهخفضالىالمصرىالكودويهدفالصحيةالمخاطر

.ممكنحدادنىالىالمخاطر



النتائج

الزراعاة و قد يساعد المحتوى العالى من المغذيات في تقليل تكاليف

لي ااا عنااد إعااادة اسااتخدام المياااه العادمااة ، باالضااافة لكونهااا وسااط ا مثا

لجوفية لتربية األحياء المائية ، عالوة على تجديد احتياطيات المياه ا

ميتوالاالستخداممحدودةالتقنياتهذهتزالالذلكمنوبالرغم

القدرةتمتلكالوالتىالفقيرةالمجتمعاتفىكاملبشكلتطبيقها

تقرتفاوالمناسبةالصحىالصرفمياهمعالجةمحطاتانشاءعلى

المعالجةمحطاتمنالنوعيةتلكلتشغيلالالزمةللطاقة



مصرفىالصحىالصرفمياهلمعالجةالتاريخىالتطور

ىف(اوليا  عالجا  المعالجة)الصحىالصرفمياهاستخدامبدأ

األصفرجبلمزرعةفىوذلك1911عاممنذمصرفىالزراعة

تزالالذلكمنوبالرغمفدان3000نحوبلغتبمساحةوذلك

والمنظموالمخططالنطاقواسعاالستخدامإعادةمشروعتجربة

مجردالزراعةفىالمعالجالصحىالصرفلمياهمحدودة

نحومساحتهابلغتحيثالنطاقواسعةتجريبيةمشروعات

،رواشأبو،القاهرةشرقمناطقعلىموزعةفدانالف167

.واإلسماعيلية،،األقصرالساداتمدينة



يتمالتيالصحيالصرفمياهمعظماستخدامإعادةيتمحيث

لمانهاال.بأخرىأوبطريقةالزراعيةالمصارفإلىتصريفها

والالصناعيالصرفمياهاستخدامإلعادةمخططاتهناكتكن

مصرفيالجوفيةللمياهتغذيةتوجد



الجودةذاتالمياهمنمختلفةأنواعاستخداممصرومارست

يالصحالصرفومياه،الزراعيالصرفمياهمثل،المنخفضة

تنفذوقد،المحالةالملوحةقليلةوالمياه،المعالجةالمنزلية

مياهاستخدامإلعادةالسالمترعةمشروعالمصريةالحكومة

.القناةطولعلىجديدةمجتمعاتإلنشاءالصرف

يالرلمياهالرئيسيالمصدرلتكونالقناةتصميمتمحيث

اضيواألرسيناءجزيرةشبهشمالفيحديث االمطورةللمناطق

643،560بنحوقدرتبمساحةالسويسقناةغربالصحراوية

.الترتيبعلىالجديدةاألراضيمنفدان ا



نميةللتاألمريكيةالوكالةمعبالتعاون،البيئةوزارةقامتكما

الصرفلمياهاآلمناالستخدامإعادةبتقييم،2015عامالدولية

الجاتروفامثلالمحاصيلبعضرىفىالمعالجالصحى

.راألقصمحافظةفيوالزهوروالكتانالرفيعةوالذرةوالجوجوبا

2000مناكثرالمزروعةالمساحةاجمالىبلغ2017عامفىو

.القبلىالوجهمحافظاتفىرئيسىبشكلتزرعفدان



الوضع الحالى لمعالجة مياه الصرف الصحى فى مصر

خداماستاعادةعلىاالعتمادالمصريةالمياهإستراتيجيةتتضمن

ائيةثناواوليةالمعالجةكانتسواءالمعالجالصحىالصرفمياه

الصحيالصرفمياهمعالجةمحطاتعددتزايدمنوبالرغم.

ديوجالاالنحتىالزالانهاالالمعالجةالمياهكمياتمنوالناتج

خدامهااستالمعادالسائلةالنفاياتأوالكميةإلجماليدقيقتقدير



قنواتالىتتدفقالتىالمصادرمنالكثيرلوجودذلكويرجع

اطقالمنبعضوجودالىباالضافة،للرقابةخاضعةغيرالصرف

وانالرىفىمباشرةالصحىالصرفمياهاستخدامالىتلجأالتى

رسمىغيربشكليتمذلككان

المياهمنالمتاحةالطاقةبينفجوةهناكانالمالحظومن

.المعالجالماءعلىالطلبوالمعالجة



مهااهالصحىالصرفمياهلمعالجةضخمةمشاريعمصرفىيوجد

عومشروالكبرىالقاهرةفىالصحىالصرفمياهمعالجةمشروع

تلكتخدمحيث،باالسكندريةالصحىالصرفمياهمعالجة

وبنحتقدرمعالجةبقدرة.نسمةمليون30عنمايزيدالمشروعات

يوم/3ممليون4

مستوىعلىالصحيصرفمياهمعالجةمحطة455مناكثرهناك

الصحىالصرفمحطاتمنتغطيةمعدلاعلىويصل.الجمهورية

فيلتغطيةانسبةتنخفضبينمامتزايدوبشكلالرئيسيةالمدنفى

.الريفيةالمناطق



الريفلمفهوموفقاوقرية4700نحومصرفىالريفيتضمن

هىنسمةالف50نحوسكانهاعدديصلمنطقةكلفانمصرفى

نسمةالف30عنالقرىسكانعدديزيدالبينمامدينة

الصحىالصرفبنظاممتصلونفقطالسكانمن4%

2022ديسمبرفىالوزراءلرئيساالخيرةالتصريحاتاناال

بلغتالريففىالصحىالصرفخدماتتغطيةنسبةانالىتشير

.%96والحضر،42%
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صر التوزيع الجغرافى الجمالى كمية مياه الصرف الصحى المعالج فى م

(2019/2020-2015/2016)خالل الفترة 



لاى مان تشير البيانات الى ان محافظة القااهرة  تاأتى فاى المرتباة االو

1.3حيااث تركااز كميااات الصاارف المعااالج ثنائيااا بكميااة قاادرت بنحااو 

350حو لمتوسط الفترة  ، يليها االسكندرية بمتوسط قدر بن3مليار م

،3مليون م

كبارى حيث تتركز كميات مياه الصرف الصحى المعالج فاى القااهرة ال

ومحافظااااات الاااادلتا ذات الكثافااااة السااااكانية المرتفعااااة والمساااااحات 

.  الزراعية االعلى

يوط اماا كمياات مياااه الصارف المعااالج ثالثياا فتتركاز فااى محافظاة اساا

.3مليون م22ثم الجيزة بنحو3مليون م29.5بمتوسط قدر بنحو 

ال يوجد مبرر علمى واضح لذلك 

النتائج



الطاقات الفعلية والتصميمية والمعطلة فى محطات

معالجة مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية 

Design , Actual and Deactivated Capacity in Sewage treatment stations

 over the period (2015/16-2019/20)
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ةالفتاااارخاااااللالفعليااااةبالطاقاااااتالتصااااميميةالطاقاااااتوبمقارنااااة

 12.15نحوالىالفعليةالطاقةتزايدتبين (15/2016-19/2020)

. 19/2020عامفي 3ممليار

الفاىوتالتصاميميةطاقتهااحسابالمحطاتجميعتشغيلبفرضو

المعطلةالطاقات

الصاارفمياااهماان 3ممليااار 1.7قاادرهابزيااادةيساامحذلااكنإفاا

.نوىالسالمائىالعجزخفضفىاستغاللهايمكنالمعالجالصحي



استخدام مياه الصرف الصحى المعالج 

(الفرص والتحديات )في الزراعة 

ةإلستراتيجيالرئيسيةاالهدافضمنمن

تعظيم2030المستدامةالزراعيةالتنمية

المياهواالرضوحدهمناالستفادة

ةالفرعياالهدافتنبثقالسياقهذاوفى

الحزممناالستفادةتعزيزاهمهامنوالتى

ماستخدالتعظيمالمختلفةالتكنولوجية

ارئيسيهدفا  كانثمومنالمائيةالموارد

دالجديالتكنولوجىعلىالتعرفللدراسة

الالالستراتيجةالسابقالهدفيحققالذى

الصحىالصرفمياهمعالجةوهو



منكلقامت2030مصرإلستراتيجيةوفقا

الرىوزارةوالمصريةالزراعةوزارة

الستصالحخطةبوضعالمائيةوالموارد

مياهعلىاعتمادا  فدانمليون1.2مساحة

الصرفمياهوالمعالجةالصحىالصرف

المعالجالزراعى

همياالستخدامالمصرىللكودوفقا  وذلك

الزراعةفىالمعالجالصحىالصرف



النتائج

في الزراعةمياه الصرف المعالجاتاستخدام

 (EC 2015)وفقا للكود المصرى

وفقاتهازراعيمكنالتىالمحاصيلتصنيفتمالمصرىللكودوفقا  

:يلىكماالصرفمياهمعالجةجودةلدرجة



:(أ)درجةالمعالجةالمياهجودة

.الصحيةبالمتطلباتتفيالعالجمنالدرجةهذه

الخضراءالمساحات:هيريهايمكنالتيالزراعيةالمجموعات

نباتاتوالنجيلمثلوالخاصةالعامةوالحدائقالتعليميةللمؤسسات

يالتالفاكهةمحاصيلإلىباإلضافة،بأنواعهاوالزهورالسياج

والمشمشوالخوخالتفاحمثلتقشيربدونطازجةتؤكل



:(ب)درجةالمعالجةالمياهجودة

تخفيفهاطريقعنجودتهاتحسينتم(ج)الدرجةمنمياههى

.توفرهاعندالعذبةبالمياه

الجافةالحبوبمحاصيل:بهازراعتهايمكنالتيالمحاصيل

عهاأنوابجميعاالستراتيجيةالجافةالمحاصيلمثلوالخضروات

المستدامةاألشجارمثل:الفاكهةمحاصيل،(أرز،ذرة،قمح)

.والرمانوالمانجووالنخيلالزيتون،الحمضياتمثلوالمورقة

والكركديهاليانسونمثل:والعطريةالطبيةالنباتات



:(ج)درجةالمعالجةالمياهجودة

.الثانويةالصحيالصرفمياهمعالجةمحطاتمنالمنتجةالمياه

الجافةالحبوبمحاصيل:بهازراعتهاالممكنالمحاصيلأهمومن

(ب)المجموعةفيالموجودةوالعطريةالطبيةوالنباتاتوالفواكه

تخداماسعدمبشرطولكنالبنجروالسكرالشمسعبادإلىباإلضافة

.الغذائيةغيرالبذورالىباالضافةبالرشالريطريقة

تدامةالمسالحقولإلىذلكبعدنقلهايتمالتيالشتالتأنواعجميع

.والكمثرىوالحمضياتوالرمانالزيتونشتالتمثل

.بأنواعهاالزينةونباتاتالقطفوزهورالورد



:(د)درجةالمعالجةالمياهجودة

االوليةالمعالجةمراحلعلىتقتصرمعالجتهادرجةمياههى

محولةالالمحاصيلمثل:الصلبةالحيويةالكتلةمحاصيلوتناسب

والمورانجاالصفصافمثلفحمالى

زلالديإنتاجمحاصيلجميع:السائلةالحيويةالكتلةومحاصيل

والجوجوباالصويافولمثلالطاقةوزيوتالحيوي

تاجإلنالغذائيةغيرالمحاصيلجميع:السليلوزإنتاجومحاصيل

جاراألشوجميعالخليكوحمضاإليثانولمثلومشتقاتهالجلوكوز

.الماهوجنيمثلاألخشابإلنتاج



يحظرالمحظورةالزراعيةلالستخداماتالمصريللكودوفق ا

(د)الدرجةمنالمعالجةالصحيالصرفمياهاستخدام

أوحقليةأوخضرواتكانتسواءغذائيةمحاصيلأيريفي

.طبيةنباتاتأوفواكهمحاصيل

،(ب)المعالجةدرجاتمعالمعالجةالمياهاستخداميحظركما

أوالتعليميةللمنشآتالخضراءالمساحاتريفي(د)،(ج)

.الخاصةأوالعامةالحدائق



استخدام مياه الصرف الصحى المعالج

فى الزراعة

يةالفنالدراساتمنالعديدنتائجتشير

ليمىواالقالمحلىالمستوىعلىالتطبيقية

انالىوالعالمى

عيطبيبشكلالموجودةالغذائيةالعناصر

مصدرالمعالجالصحيالصرفمياهفي

يمكنالتيالمختلفةالغذائيةللعناصرجيد

الا.النباتونموالتربةخصوبةتحسنأن

لضمانالمستمرةالرقابةيتطلبذلكان

جودتها



يحسنالعادمةالمياهاستخدامإعادةوأن

لتقليإلىويؤديالمحصوليةاالنتاجية

ثمومن،الزراعةفياألسمدةاستخدام

المسطحاتفيالملوثاتتنخفضسوف

.المائية

عةللزراالمناسبةالمحاصيلاختيارانكما

قلتحقيأساسيا  أمرا  المعالجةبالمياه

مثل،المعالجةللمياهالناجحاالستخدام

وعبادالكانوال)الزيتيةالمحاصيل

ةمناسبمحاصيلتعتبروالتى(الشمس

المعالجةبالمياهللرى



ا  تأثيروجودالىالدراساتنتائجتشير

صرفالبمياهالمرويالبرسيمعلىإيجابيا  

.اآلباربمياهمقارنةالمنزلي

الصرفلمياهالمدىطويلاالستخدامانو

ظهريلمالبرتقالنباتعلىالمعالجالصحي

كبيرةمشاكلأي

ةبالسميتتعلقمشكلةأييالحظلمكما

تمالتيالمحاصيلمناىعلىالنباتية

حيالصالصرفبمياهلريهانتيجةاختبارها

المعالجة



رفالصمياهاستخدامانثبتالواقعوفى

ةانتاجيزيادةالىيؤدىالمعالجالصحى

ىفالتراجعالىادىالذىاالمرالمحاصيل

.الزراعةفىاالسمدةاستخدام

ةالزراعياالسمدةتكاليفخفضثمومن

.المزارعونينفقهاالتى

الرىمصادرعلىاالعتمادمنلليقكما

.التقليدية



ف االستثمار فى اعادة استخدام مياه الصر

الصحى فى الزراعة

األخرىالفائدةتكونأنيمكنمصروفى

الصرفمياهاستخدامبإعادةالمرتبطة

ىفتجنبهايتمالتيالتكلفةهيالزراعي

مصادرهامنالمياهواستخراجالبحث

.الجوفيةالمياه

لمياهالضلالالزمةالطاقةتكلفةتبلغحيث

الريأنشطةتكاليفمن٪65نحوالجوفية



التوزيع الجغرافي لإلنفاق االستثماري العام على مشروعات 

معالجة مياه الصرف الصحي في مصر

(2019/2020-2015/2016)خالل الفترة





اقاالنفلحجمالجغرافىالتوزيعبدراسة

معالجةلمشروعاتالموجهاالستثمارى

اجباإلنتومقارنتهالصحىالصرفمياه

بتلكالمعالجالصرفمياهمن

:التالىتبينالمحافظات

علىاالستثمارياالنفاقتركز

منكلفىالصحيالصرفمشروعات

يرةالبح،والدقهلية،الشرقيةمحافظات

اسيوط،،سوهاج،القاهرة،الغربية،

ةوبدراساالسكندريةثمالجديدوالوادى

ظلوحالمحافظاتلتلكاالنتاجىالوضع

:التالى



 المعالج الصرف من االنتاج و العام االستثمارى االنفاق من لكل الجغرافى التوزيع

 الفترة خالل)2019/20-2015/16 (
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المعالج الصرف كمية المعالج الصرف مشروعات على العام االستثمارى االنفاق



منالمزيدتوجيهيكونانيجبثمومن

ا  وفقالنشاطلهذاالجديدةاالستثمارات

بالطلحجموأيضااالنتاجحجملمعايير

تلكفىالمياهمنالنوعيةهذهعلى

جدوىمنذلكيزيدحتىالمناطق

.النشاطهذافىاالستثمار

توجيهيتمقدانهالقوليمكنانهاال

المناطقلهذهاالستثماراتمنالمزيد

الصحىالصرفمنظومةخارجالنها

ضروريةاستثماراتوانهااالمن

الكثافةذاتالمناطقبتلكللنهوض

يةالحياتوالخدماتالمرتفعةالسكانية

.المنخفضةالضرورية



الصرفقطاعفيالمنفذةاالستثماريةالمشاريععددويقدر

في217مقابل19/2020عاممشروعا  623بنحوالصحي

.19/2020عاميوم/3م33بلغتإنتاجيةبطاقةو.15/2016

الصرفمياهمعالجةمشاريعفياالستثمارأهميةمنالرغمعلى

يعمشارتعتبرالمشاريعهذهأنإالاستخدامهاإعادةبهدفالصحي

ولالدمنالكثيريجعلالذياألمر،كبيرةرأسماليةتكاليفذات

هذهمثلتنفيذفيمترددة،الناميةالدولالخصوصوجهوعلى

.المشاريع



مصروإستراتيجيةالمياهشحمنمصرمعاناةضوءفيلكن

قطاعفيضخمةمشروعاتاقامةنحومصراتجهتالبيئية

.المياهاستخداموإعادةالصحيالصرف

اوالمعالجةالمياهاستخداممنتحدالتيالقيوداهماحداناال

ههذلمثلالمجتمعتقبلعدمهوضعيفةبمستوياتاستخدامها

ذههفوائدحولالمتاحةالمعلوماتلضعفنظراالمياهمنالنوعية

والتحليل،المعالجةعمليةعلىالرقابةوضعفالممارسة

،المعالجةالمياهاستخدامإعادةلخياراتالكاملغيراالقتصادي

فزالحواونقص،المياهوندرةالمياهتسعيربينالتوافقوعدم

.المعالجةالمياهاستخدامإلعادةاالقتصادية



ي قطاع الدراسات العلمية إلى أن بعض المستثمرين فبعض تشير 

الزراعااة قاااموا بإنشاااء وحاادات خاصااة داخاال ماازارعهم لمعالجااة 

ة بهام مياه الصرف الصحي الناتج عن التجمعات الساكنية المحيطا

. او القريبة منهم 

لجوفية وذلك لتوفير مصدر دائم للري نظرا  لعدم صالحية المياه ا

صادر للري في بعض المناطق المستصلحة حديث ا ، وعدم وجاود م

.دائم للمياه للمزرعة



يقاة وبالرغم من ذلك لم يتمكن الباحث مان الحصاول علاى بياناات دق

عاان عاادد الماازارع التااى تمتلااك وحاادات معالجااة أو قيمااة االسااتثمار 

الخاص في مثال ذلاك الناوع مان وحادات المعالجاة وذلاك نظارا  لعادم 

. توافر احصاءات رسمية حول هذه الممارسات 

باإلضاااافة إلاااى عااادم وجاااود أي دراساااات فنياااة أو اقتصاااادية حاااول 

مان التوسع في اساتخدام تكنولوجياا معالجاة ميااه الصارف الصاحي

.  قبل القطاع الخاص

الى دراسة عن مزرعة سيكم مصرتوصلاال ان بالبحث  امكن ال



ع مزرعة سيكم مصر وهى واحدة من كبرى المزارع فى مصر تق

فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية 

حيااث قااام القااائمون علااى المزرعااة بتجهيااز مساااحة ماان االرض 

ل السااتقبال مياااه الصاارف الصااحى الناتجااة عاان اسااتخدام المناااز

والمدارس والاورش والمحاال والمكاتاب االدارياة القريباة بهادف 

مة اتاحة قدر اكبر من المياه الالزمة للارى باالضاافة الاى المسااه

ت فى حل مشاكلة الاتخلص مان ميااه الصارف الصاحى التاى خرجا

عن السيطرة فى المنطقة 



تكلفاة وتمتاز طريقة المعالجة التاى اتبعتهاا شاركة سايكم بأنهاا ذات

حي منخفضااة وتقنيااة بساايطة حيااث تااتم معالجااة مياااه الصاارف الصاا

بواسطة خزان للصرف الصحي 

مبنياة ومن ثم يتم توجياه النفاياات الساائلة إلاى األراضاي الرطباة ال

. إلجراء المعالجة الثنائية 

ار ثم يتم تخازين الميااه العادماة المعالجاة الساتخدامها فاي ري أشاج

الغابات 



مما ادى الى تحسان فاى كال مان جاودة الميااه المعالجاة ، وخاواص 

يااة حيااث التربااة باالضااافة االثاار االيجااابى علااى البيئااة والمياااه الجوف

ة جااودة الميااااه المعالجااة الناتجاااة تقاااع ضاامن المواصااافات القياساااي

. المصرية

يومياا مان الميااه لاري المنطقاة 3م 10يتم انتااج ماا يقارب مان و

.الزراعية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بكفاءة





دراسة حالة

محطة غرب اكتوبر 

لمعالجة مياه 

الصرف الصحى



اكتوبرمنالسادسمدينةفىالمحطةتقع

المجتمعاتهيئةإلشرافوتخضع

منالمحطةوتتكونالجديدةالعمرانية

:محطتين

:االولىالمحطة

بدءوتم1985عامالمحطةإنشاءتم

بطاقةوذلك،1999عامبهاالتشغيل

وبطاقةيوم/3مالف150تبلغتصميمية

.يوم/3مالف140فعلية

اال،ثنائيةمعالجةكمحطةالعملفىبدأتوقد

محطةإلىتحويلهاتم2009عامفىانه

قدرت.الصحيالصرفلمياهثالثيةمعالجة

853بنحوللمحطةاالستثماريةالتكلفة

جنيهمليون



يةرئيسضلمحطاتثالثعلىشتملوت

االقتصادىالعمريقدروللمحطة

.سنة(25)بينللمحطة

ويقدرمحطات7عددالىباالضافة

الصرفلشبكاتاالقتصادىالعمر

.سنة25بنحو

نحوالمحطةإيراداتلمجموعبلغوقدهذا

2019/2020جنيهمليون13

المعالجةالمياهمبيعاتقيمةناتجوهو

.المخلفاتوبعضوالحمأة



التكاليفاجمالىانالمالحظومن

وتمجنيهمليون853هواالستثمارية

التكاليففىبندكلتكلفةذكر

معسبقكماتفصيالاالستثمارية

دوتحديللنقودالزمنيةالقيمةمراعاة

وقيمتهتكلفةنوعكل

بحسابيعنىCBAتحليلالننظرا

نمناتجماءمكعبمترتكلفةنصيب

فالتكالياجمالىمناالنتاجيةالعملية

االستثمارية



المكعبالمترنصيبحسابيتماى

منالمعالجالصرفماءمنالناتج

افةوكوالشبكاتالمضخاتتكلفةقيمة

مكعبمترالىوصوالاالنتاجمدخالت

.للبيعمعدمعالجماء

ننافابالفعلقائمةالمحطةانالىونظرا

متقييوانماجدوىدراسةبصددلسنا

وفللوقفعلياقائملمشروعاقتصادى

تموقد.لهاالقتصادىالمردودعلى

برالكاالقتصادىللعمروفقاالتقدير

عام25وهواستثمارىاصلقيمة

استثماراتضليتمعام25بعدحيث

لالصولوالتخريدلالحاللجديدة

.وتطويرهاالموجودة



:الثانيةالمحطة

اطارفى2019عامالمحطةانشاءبدأ

االولىللمحطةوالتحديثالتوسعة

يبىالتجرالتشغيلمرحلةتدخلوسوف

.2022عامبدايةمع

بطاقةثالثيةمعالجةمحطةوهي

.يوم/3مالف150تبلغتصميمية

مليار1.2بنحوتقدرإجماليةبتكلفة

جنيه

االولىللمحطةاضافةالمحطةوتعتبر

االستيعابيةطاقتهافىوزيادة

فىةالتنميمتطلباتلتواكبواإلنتاجية

.القادمةالمرحلة



الطاروفقاالمحطةتعملحيث

منمصررؤيةو2030استراتيجية

نميةالتخططفيالبيئيالبعددمجحيث

رتأثيمنلهالماللمشاريعالمستدامة

.البيئةعلىمباشر



صرف نتائج تقييم مشروع محطة اكتوبر لل

الصحى المعالج

تحليل العائد والتكاليف

Cost Benefit Analysis  

مياه الصرف الصحى المعالجإلنتاج



عتمااااااد البحااااااث فااااااى تحلياااااال المااااااردود ا

االقتصااادى لالسااتثمار فااى مشااروعات

معالجة مياه الصرف الصحي 

العائاااد و علاااى اساااتخدام مااانهج تحليااال 

ية ليكااون بمثابااة ركياازة اساسااالتكلفااة

لتحديااااد ماااادى ضاااارورة التوسااااع فااااى 

النشاااط او ضاال اسااتثمارات جدياادة فااى

. المشروع 



حياااااث يمتااااااز هاااااذا المااااانهج التحليلاااااى 

هاا يمكن ربطباحتوائه على عدة معايير

باألهااااااااداف القوميااااااااة واالجتماعيااااااااة 

ين واالقتصااادية حتااى يمكاان االختيااار باا

افضاال المشااروعات االسااتثمارية التااى

ماعية تحقق الرفاهية االقتصادية واالجت

ممااا .وتتساام بالشاافافية والموضااوعية 

يح يوجه صانع القرار نحو القرار الصح



بمحطةالخاصةالسجالتعلىباالطالع

وهىالمعالجالصحىللصرفاكتوبر

منشورةغيررسميةبيانات

ائدوعوتكاليفاجمالىعلىللتعرفوذلك

المكعبالمترمعالجةوتكلفةالمحطة

مماوغيرهاالصحىالصرفماءمن

.الحالةبدراسةيتعلق



صحراءفىالصحىالصرفمعالجةمحطةتقع

نعبعيداللمدينةالخلفىالجزءفىاكتوبر

زيادةاناال.كبيربشكلالسكنىالمجتمع

نيةالسكالمنطقةالقترابادىالعمرانىالتوسع

اتالنبعاثالسكانتعرضوبالتالىالمحطةمن

المحطةعملعنالناتجةالكريهةالروائح

الطردوخطوطالجذبشبكاتتعرضتكما

لتصألضراروالتنقيةالرفعومحطاتوالضل

القترابنتيجةاجزائهابعضتدميرحدالى

.المحطةمنالعمرانىالحيز

اسااسانشئتالمحطةاننغفلانيجبالاننااال

مياهتواجدعنالناتجةالبيئيةاالضرارلتالفى

قةبطريمنهاالتخلصعلىالقدرةوعدمالصرف

امنة



تقدير اجمالى العوائد المباشر لمعالجة مياه الصرف الصحى 

بمحطة اكتوبر

العوائد المالية واالقتصادية المباشرة الستخدام 

مياه الصرف الصحى المعالج 

رفالصمياهالستخدامواالقتصادىالمالىالعائدتقييمتم

بيعالسعريقدرحيثالزراعىاالنتاجفىالمعالجالصحى

ايامعدد،3م/جنيه3.60حوالىثالثياالمعالجةللمياه

سنويا  يوم330العمل



الف100بنحوتقدراستغاللهايتموالتىالمنتجةالمياهكمية

االقتصادىلعمرلووفقا  ،فدان3500مساحةتغطىيوم/3م

.جنيهمليار5.9يساوىالمتوقعالعائدفانللمشروع

ىالالعذبةالمياهاستخداممنالتحولعنالناتجةالعوائد

:الزراعىاالنتاجفىالمعالجالصرفمياه
المترعوتوزيإلنتاجالفعليةالتكاليفاجمالىلتقديروفقا

جنيه1.7بنحووالمقدرالمعالجةالعذبةالمياهمنالمكعب



المياهوكميةيوما330هوسنوياالمستغلةااليامعددالنونظرا

/3مالف100هىفعلياوالمطلوبةيوميا  انتاجهاالمستهدف

بنحووالتوزيعلإلنتاجالفعليةالتكاليفاجمالىيقدراذنيوم

.جنيهمليار2.81

مياهالىالعذبةالمياهاستخداممنالتحولعندانهنجدثمومن

الثيةالثالمعالجةباستخدامالزراعةفىالمعالجالصحىالصرف

عمرخاللجنيهمليار8.71بنحويقدرللدولةالمالىالعائدفان

ومشاريعهاالدولةالقتصادمضافةقيمةيمثلمماالمشروع

التنموية



رقمةالمحطافتتاحبعدالمضافةالقيمةهذهتزدادانالمتوقعومن

الف300للمحطةاليوميةاالستيعابيةالطاقةستبلغحيث.(2)

للمحطةاالجمالىالعائديصلانالمتوقعمنثمومنيوم/3م

.جنيهمليار19.71حوالى

جنيهمليار22.5بنحوالدولةلصالحالمباشرالعائديقدروبالتالى

.



جالمعالللصرفاكتوبرمحطةلمشروعالمالىالتحليلنتائج

:NPVالحاليةالقيمةصافى

تموالتكاليفااليراداتلتدفقاتالحاليةالقيمةعلىللحصول

ادليعخصمكمعدلالمالرأستكلفةعلىالعائدمعدلاستخدام

14%

جنيهمليون388.71بنحوالحاليةالقيمةصافىقدرحيث

ايراداتاناىالصفرمناكبرالحاليةالقيمةصافىاناى

التكاليفمناكبرالمشروع

اقتصادىمردودذواىارباحا  يحققالمشروعانيعنىمما

.مجدى



:PIالربحيةمعدل

جنيهمليون1.2بنحوالربحيةمعدليقدرالمشروعلبياناتوفقا

الصحيحالواحدمناكبرالربحيةمعدلقيمةاى

مردودوذومربحا  المشروعهذافىاالستثمارانيعنىمما

.المشروعاتهذهمثلالقامةيدفعاقتصادى



:IRRالداخلىالعائدمعدل

%16.4بنحوالداخلىالعائدمعدليقدرالمشروعلبياناتوفقا

%14المالرأستكلفةمعدلمناكبروهو

مردودوذومربحا  المشروعهذافىاالستثمارانيعنىمما

.المشروعاتهذهمثلإلقامةيدفعاقتصادى



:MIRRالمعدلالداخلىالعائدمعدل

كاليفوالتااليراداتلتدفقاتالمعدلالداخلىالعائدمعدلحسابتم

%15بنحووالمقدراالستثماراعادةمعدلباستخدام

اوىيسالمعدلالداخلىالعائدمعدلفانالمشروعلبياناتووفقا

15.6%

سوفالمشروعانيعنىمماالداخلىالعائدمعدلمناقلانهاى

.مارىاستثكمشروعتنفيذهيجبوبالتالىربحيةاكثريكون

فعيداقتصادىمردودذوالمشروعهذافىاالستثمارانيعنىمما

.المشروعاتهذهمثلالقامة



التوصيات

االستثماراتحجمزيادةضرورة1)

مياهمعالجةمشروعاتفىالمنفذة

الصحىالصرف

ةالمعالجمحطاتانشاءفىالتوسع(2

ةاالوليالمحطاتوتحديثالثالثية

فضلخوثالثيةثنائيةمحطاتلتكون

ةالعذبالمياهمنالزراعىاالستهالك

التقليديةالمصادرمن



التوصيات

قطاعالىالخاصاالستثمارجذب(3

وإعادةالصحىالصرفمياهمعالجة

خاللمنالزراعةفىاستخدامها

اتوحداقامةعلىالمستثمرينتشجيع

بتقديموذلكمزارعهمفىمعالجة

المنفذةللوحداتاستثماريةحوافز

الخاصللقطاعالسماحالىباالضافة

معالجةوحداتانشاءفىبالمشاركة

طشروبتحديدالدولةقياممعثالثية

بيعوسعراالستغاللومدةوحقوق

عدمفىيسهممماللمنتفعينالمياه

الماليةاالعباءمنلمزيدالدولةتحمل

.



التوصيات

الرأىوتعبئةلتهيئةترويجيةحملةبدء(4

ةمعالجمشروعاتبأهميةلتعريفالعام

ىفمخرجتهاواستخدامالصحىالصرف

ضارتأثيراىوجودعدمو،الزراعة

تللفئاالتوضيحمع،العامةبالصحة

ماستخدامزايا(المزارعين)المستهدفة

زيادةعلىالمعالجةالصرفمياه

السمادكمياتوتقليلاالنتاجية

خفضثمومنالزراعةفىالمستخدمة

االنتاجيةالتكاليف



شكرا  لكم 


