


الكرة األرضيةعلى توزيع المياه   

تتمثل في و %  97.5المياه المالحة  -

والمياه محيطات وبحيرات وبحيرات مالحة )

 (.جوفية

أنهار )وتتمثل في  %2.5ٕالمياه العذبة  -

 (.بحيرات عذبة ومياه األمطارو وعيون 



 دٚرح اٌّيبٖ في اٌطجيؼخ



 اٌزحذيبد اٌّبئيخ ثّصر

                                                              

 

 

     
 زراعة                      ادمٌة            صناعة           

  

            8                                         9.1       65 



 ٌزحميك االرساْ اٌّبئي ثّصر 

68.3 110 



  :الشركة القابضة للمٌاهنبذة مختصرة عن 

أنشئت الهٌئة العامة االقتصادٌة طبقاً للقرار الجمهوري •

بمجلس إدارة مؤقت  1/7/1996م فً 1995لسنة  281

 .1/7/1997وبدأ العمل الفعلً فً 

 2004لسنة  135ثم صدر قرار رئٌس الجمهورٌة رقم •

بإنشاء الشركة القابضة لمٌاه الشرب والصرف الصحً 

 .وتحوٌل الهٌئات إلً شركات قابضة





ِصر اٌشرة اٌّزبحخ ثجّٙٛريخ ِصبدر ِيبٖ   

 اٌؼرثيخ 

 امطارمٌاه  

 المٌاه السطحٌة 

 المٌاه الجوفٌة 

 المٌاه المالحة 





 



 



 ٔظبَ اٌّؼبٌجخ ثبٌحّأح إٌّشطخ اٌزمٍيذيخ 
Conventional activated sludge 





اٌزٕسيك اٌّسزّر ِغ ٘يئخ األرصبد اٌجٛيخ ٌّؼرفخ اٌزٕجؤاد 

 .ِٚذٜ وثبفزٙبٚاٌزٛلؼبد اٌّحزٍّخ ٌسمٛط األِطبر 

العالقة بٌن هٌئة االرصاد الجوٌة وشركات مٌاه الشرب 

 والصرف الصحً



رئٌس الشركة 

القابضة ٌلتقً رئٌس 

هٌئة االرصاد الجوٌة 

 لبحث سبل التعاون



ٌزأ٘ت أػٍٕذ اٌشروخ اٌمبثضخ ٌّيبٖ اٌشرة ٚاٌصرف اٌصحٝ، حبٌخ االسزؼذاد ٚا

ِغ اٌزغيراد اٌجٛيخ اٌغير ِسزمرح اٌزٝ رشٙذ٘ب اٌزبثؼخ ٌٍزؼبًِ ثىبفخ شروبرٙب 

 ثؼض ِحبفظبد، 

اٌزبثؼخ ٚفرق اٌزشغيً ٚاٌصيبٔخ ثبٌؼًّ ثٕظبَ األزِبد ثبٌشروبد إداراد ٚرىٍيف 

 األِطبرِغ رجّؼبد سبػخ ٚاٌزؼبًِ اٌفٛرٜ  24إٌٛثزجيبد طٛاي 

 رفع درجات االستعداد بالمحافظات استعداد: القابضة للمٌاه

 لموجة التقلبات الجوٌة



ِحطخ ِيبٖ  35ايمبف 

ِحبفظبد  5ثؼذد 

ثسجت اررفبع ػىبرح 

 إٌيً اٌسيٛي



جّيغ ثبٌٛػبد االِطبر لجً سمٛط األِطبر ٚاسزّرار رطٙير٘ب ثصفخ رطٙير •

 .ِسزّرح

 .ؼبثيخرطٙير اٌشجىبد ٚاٌّجّؼبد ٚثيبراد ِحطبد اٌرفغ ٌسيبدح طبلزٙب االسزي

اٌّحبٚر اٌرئيسيخ ٚاٌّيبديٓ ِٕٚبزي ٚاٌسيبراد ٌزغطيخ رّروس ٌٍشفبطبد ٚاٌّؼذاد 

 ،ِٚطبٌغ اٌىجبرٜ

 .رجٙيس ػذد ِٓ اٌجذاالد ٚاٌطٍّجبد اٌغبطسخ ٌزغطيخ إٌّبطك اٌسبخٕخ

اٌّحزٍّخ  اٌزٕسيك اٌّسزّر ِغ ٘يئخ األرصبد اٌجٛيخ ٌّؼرفخ اٌزٕجؤاد ٚاٌزٛلؼبد

 .ِٚذٜ وثبفزٙبٌسمٛط األِطبر 

 .ِٚراوس خذِخ اٌؼّالء 125رفغ درجخ اٌزأ٘ت ثبٌخظ اٌسبخٓ 

 .ٕيخاٌزٕسيك ثيٓ غرف طٛارئ اٌشروبد ٚغرف ػٍّيبد اٌّحبفظبد ٚاٌجٙبد اٌّؼ



 االسزؼذاد ٌٍسيٛي ٚاالِطبر ثبٌشروبد اٌزبثؼخ ٌٍّيبٖ



 االحزيبجبد اٌضرٚريخ ٚرمٍيً اٌزحرن ثبٌسيبراد خالي فزرح االِطبر، رذثير

 .األِطبر ِٓ اٌزحرن ثسٌٙٛخ ٚيسررفغ ِيبٖ ٚرٌه ٌٍسّبح ٌسيبراد 

سبػخ ٚاٌحفبظ ػٍٝ / وُ  60رجٕت اٌسير ثسرػبد ػبٌيخ ثبٌسيبراد رزؼذٜ 

 ِسبفخ أِبْ اوجر ِٓ اٌّؼزبد

 .ِغ ػذَ ٚلٛف اٌسيبراد ػٍٝ شٕبيش االِطبر 

ررشيذ اسزٙالن اٌّيبٖ خالي فزرح سمٛط األِطبر ٌزخفيف اٌضغظ ػٍٝ 

 .وّيخ ِّىٕخ ِٓ ِيبٖ األِطبرالسزيؼبة أوجر شجىبد اٌصرف اٌصحي 

وناشدت الشركة القابضة المواطنٌن باتباع اإلجراءات التالٌة، تجنبا لحدوث أى 

 :أضرار



اٌحىِٛخ رٛجٗ ثفصً شجىزي اٌصرف اٌصحي ِٚيبٖ األِطبر ٌحً 

 أزِبد اإلسىٕذريخ

 
 اجتماعا الٌوم، الوزراء، مجلس رئٌس مدبولً، مصطفى الدكتور عقد

 التنمٌة وزٌر شعراوي، محمود اللواء حضره

 والمجتمعات والمرافق اإلسكان وزٌر الجزار، عاصم والدكتور المحلٌة،

 وزٌر نائب إسماعٌل، سٌد والدكتور العمرانٌة،

 رئٌس رسالن، ممدوح والمهندس األساسٌة، البنٌة لشئون اإلسكان

 والصرف الشرب لمٌاه القابضة الشركة

 لمٌاه القابضة الشركة رئٌس نائب معوض، أحمد والدكتور الصحً،

 االستراتٌجٌة لمناقشة الصحً، والصرف الشرب

 .اإلسكندرٌة بمحافظة األمطار مٌاه إلدارة المتكاملة



ثبإلسىٕذريخِيبٖ األِطبر ِحبٚرإلدارح    

فً إنشاء شبكة منفصلة لصرف مٌاه المطر ألقرب االول ٌتمثل  •

، وتم تحدٌد المسطح المائًمسطح مائً للمناطق القرٌبة من 

 منطقتٌن لهذا الغرض، 

 المحور الثانً فٌتمثل فً تحسٌن كفاءة محطات الرفع لكًأما •

تعمل بالطاقة التصمٌمٌة الكاملة لها، باإلضافة إلى محورٌن جانبٌٌن 

 .الحصر والتجمٌعواعتماد آلٌة هما إبطاء أو تشتٌت حركة المطر 




