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 المعلومات األساسية

 المستدامة فى المناطق الريفية الصحيلمشروع خدمات الصرف 

 محافظة الدقهلية  -SRSSP (P for R)والقائم على ربط التمويل بالنتائج  

 : وصف البرنامج .1

هدف البرنامج هو تعزيز المؤسسات والهيئات العاملة بقطاع الصرف الصحى واإلرتقاء بأداءها وتوفير وتحسين 

بالمناطق الريفية فى محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية فى جمهورية مصر العربية،  الصحيخدمات الصرف 

 . وذلك من خالل توفير االَليات والسياسات الخاصة بذلك

الذى تنفذه الحكومة المصرية،  NRSPيعُد هذا المشروع جزء من البرنامج القومى للصرف الصحى بالمناطق الريفية 

 : من األجزاء التالية ويتكون

 تحسين خدمات الصرف الصحى(: أ)الجزء 

نسمة بالقرى التى تعانى من درجات عالية من التلوث وفى المناطق  833000توفير خدمات الصرف الصحى لحوالى  ●

ل قيام النائية بمنطقة تنفيذ البرنامج فى المحافظات الثالثة المشاركة وهى الشرقية والبحيرة والدقهلية، وذلك من خال

وصلة جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف  167.000شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بإنشاء حوالى 

 . الصحى المربوطة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحى أو أى نظام آخر فعال من أنظمة معالجة مياه الصرف

 . المناسبةإنشاء وتطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحى بالمعايير  ●

 تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والممارسات التى تتبعها(: ب)الجزء 

تعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين أدائها من النواحى التشغيلية والمالية والمؤسسية  ●

لبنية التحتية ومتطلبات التشغيل والصيانة ورفع ومجاالت مشاركة المواطنين، ويشمل ذلك تخطيط وتنفيذ اإلستثمار فى ا

 . الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين األداء

 تعزيز إطار عمل القطاع القومى(: ج)الجزء 

تنفيذ برنامج لتوفير المناخ المناسب بما يتيح تقديم المزيد من خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية ذات الكفاءة  ●

 : يشمل ذلكوالفعالية و

 . إعداد نظام تعريفة لخدمات الصرف الصحى بما يمكن من إستعادة التكلفة ●

 . وضع إستراتيجية قومية للصرف الصحى بالمناطق الريفية ●

 . إنهاء اإلجراءات القياسية لحيازة األراضى الخاصة بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية ●

بما يفيد عملية صنع السياسات فى قطاع الصرف الصحى بالمناطق الريفية، إجراء دراسات السياسات والدراسات التحليلية  ●

ويشمل ذلك وضع إطار تنظيمى وإشرافى فعال وُمستدام، ورفع القدرات إلجراء الرقابة المالية ومتابعة األداء بشكل منتظم 

المعنية من تقديم خدمات وفى الوقت المناسب، بهدف توفير إطار عمل قوى يُمكن شركات مياه الشرب والصرف الصحى 

 . ذات كفاءة وفعالية

يُعطى هذا البرنامج اهتماما خاصا وكبيرا لدور المجتمعات المحلية للمشاركة في عمليات تخطيط وإعداد مشروعات  ●

حيث يعمل على إيجاد آليات منظمة لتقييم احتياجات المجتمعات المحلية لمشروعات . الصرف الصحي في المناطق الريفية

 . الصحي وتعظيم دورها اثناء تخطيط وتنفيذ هذه المشروعاتالصرف 
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 : وصف المشروع .2

يعد هذا المشروع هو المرحلة األولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج 

SRSSP (P for R ) القرى التى تلوث فرع رشيد قرية من  155والذى يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى لحوالي

 . وترعة السالم

 : األسس والمعايير التى بناءا عليها تم إختيار القرى والتوابع التى سيخدمها المشروع .3
بمحافظتى الدقهليه والشرقيه ( مصرف السرو –مصرف حادوس )أن تكون القرية وتوابعها من القرى التى تلوث ترعة السالم  -1

 . وفرع رشيد بمحافظة البحيرة

 . توافر قطع األراضى المطلوبة إلنشاء محطة المعالجة أو محطات رفع -2

 . الدراسات الفنية التى تتم بواسطة اإلستشارى العام للمشروع -3

مع األخذ في اإلعتبار أن التحديد النهائي للقري والتوابع التي سيتم خدمتها بالمشروع بعد توفر قطع األراضي الالزمه إلنشاء محطات 

 . طات الرفع هو بناءا علي التقييم والدراسات الفنيه التي سيقوم بها اإلستشاري العام للمشروعالمعالجه أو مح

 2023وتم تمديد العقد حتى نهاية  2021وتنتهى فى  2016سنوات تبدأ من  5   : مدة المشروع .4

 

 : خطوات تنفيذ المشروع .5

 

البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية  إنشاء وحدة  بوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلدارة ▪

)PMU( 

بالشركات التابعة كى تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات ( (ICAإنشاء وحدات فرعية لتنفيذ المشروعات  ▪

 . الصرف الصحى على المستوى المحلى لكل محافظة

حسب األسس والمعايير اآلتى ذكرها وحتى قيام اإلستشارى العام تحديد مبدئي للقرى والتوابع التى سيتم خدمتها بالمشروع  ▪

 فى محافظة البحيرة  8فى محافظة الدقهلية و   94فى محافظة الشرقية و  53للمشروع بإعداد الدراسات الفنية وهى حوالى 

 ( PMCF)تعيين إستشارى عام للمشروع   ▪

  (IVA)تعيين هيئة تدقيق للمشروع  ▪

  (ISC)اف على التنفيذ تعيين إستشاريين لإلشر ▪

 التقييم الفنى للوضع الحالى بالقرى والتوابع ▪
 تصميم قرى المشروع  ▪
 تعيين مقاولى التنفيذ  ▪

 ( الخ.... محطات المعالجة  –محطات الرفع  -الشبكات )تنفيذ  ▪

 التأكد من سالمة ما تم تنفيذه  ▪
 التشغيل تسليم ما تم تنفيذه للهيئات المعنية بالتشغيل والصيانة لبدء  ▪
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   2021  (يونيو )إنجازات المشروع الى   ●

  -: تحسين خدمات الصرف الصحى (: أ)الجزء 

 أعمال تم تنفيذها بالمشروع بمحافظة الدقهلية  ●

  (PMU)إنشاء وحدة إدارة البرنامج داخل وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  -1

 . البرنامج إصدار قرار المجموعة التنسيقية لتنفيذ  -2

 تحديد  القائمة النهائية بالقري التي سيتم خدمتها  -3

  PMCFتعيين اإلستشاري العام للمشروع   -4

  -IVAتعيين هيئة تدقيق المشروع    -5

 . تحديد قائمة مختصره إلستشارى دعم التنفيذ  -6

 ISC1&2تعيين استشاريي دعم التنفيذ   -7

 1ISCنطاق عمل استشاري دعم التنفيذ  

 مركز أجا –رفع تجمع قروي برج النور الحمص شبكات ومحطات  -1

 مركز تمي األمديد-(مقسم على جزئين)شبكات ومحطات رفع تجمع قروي الربع  -2

 مركز السنبالوين –شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة تجمع قروى السنبالوين  -3

 مركز أجا –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي شبراويش  -4

 مركز أجا –لغيط شبكات ومحطات رفع تجمع قروى نوسا ا -5

 (عقدين)مركز أجا  –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي ميت العامل  -6

 (عقود 3)مركز دكرنس  –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي كفر أبو ناصر  -7

 مركز السنبالوين –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي  برهمتوش -8

 مركز الجمالية –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي  الجمالية -9

 عقد واحد( الربع  –شبراويش  –نوسا الغيط ) عالجة عقد حزمة محطات م -10

 . تنفيذ توسعات محطة معالجة كفر أبو ناصر مركز دكرنس -11

 عقد محطة معالجة الجمالية مركز الجمالية -12

 2ISCنطاق عمل استشاري دعم التنفيذ  

 أعمال جارى تنفيذها بالمشروع ●

 (عقود 5) مركز تمي األمديد  –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي ظفر  .1

 3م 9000مركز تمي األمديد سعة  –محطة معالجة ظفر  .2

 (عقود 3) مركز دكرنس  –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي منشأة عبد الرحمن  .3



    

 

4 

 

 3م 3000مركز دكرنس سعة -محطة معالجة منشأة عبد الرحمن .4

 (سلمان تضرس وداود مطر) مركز ميت غمر  –شبكات ومحطة رفع تجمع قروي اوليلة العقد االول  .5

أعمال تم طرحها وفي مرحلة البت حيث تم االعالن عن نتيجة البت والتقييم الفني وفي مرحلة دراسة  ●

 : اإلعتراضات 

 (عقود 2) مركز ميت غمر  –شبكات ومحطات رفع تجمع قروي اوليلة  .6

 مركز ميت غمر –محطة معالجة اوليلة  .7

 : اعداد مستندات الطرح  ●

 . تجمع قروى المنزلة  .1

 . تجمع قروى دكرنس .2

 . جمع قروى الخضيرىت .3

 . محطة المعالجة الخضيرى .4

 : خطة تحسين األداء 

 (فاكيوم  2نافوري ،  4)6تم توريد معدات صيانة الشبكات المدرجة فى خطة تحسين األداء ،عدد  ●

 تم توريد طابعات جديدة لطباعة الفواتير ●

 ( سيارات  5عدد (  تم توريد سيارات خدمة عمالء جديدة ومجهزة بأحدث األنظمة للتعامل مع الجمهور ●

 : عمليات جاري تنفيذها

 عملية اعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى القائمة بمنطقة المجزر اآللى و قرية طناح ●

 فى إطار تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والممارسات التى تتبعها( ب)الجزء 

 : أعمال تم تنفيذها ●

 . سين اداء الشركات بناء على تقييم اداء الشركات االنتهاء من إعداد خطة عمل تح -1

إصدار قرار رئيس الشركه بتشكيل مجموعات عمل فرعية لتجميع بيانات الوضع الحالي في مجاالت تحسين األداء  -2

 التشغيلي والمالي والمؤسسي والمشاركة المجتمعية 

 قدرات العاملين في اإلدارات والوحدات ذات الصلةعمل تقييم مبدئي  لمنظومة تلقي والتعامل مع الشكاوي والتظلمات  و  -3

 .  GRM  / إعتماد دليل التعامل مع التظلمات والشكاوى  -4

 إدخال النظام اآللى لتلقى الشكاوى إلى الفروع التابعه للشركه    -5

 .  تطبيق دليل المشاركة المجتمعية الذى تم إعداده  -6

منشأة عبد الرحمن -ظفر-ميت العامل–شبراويش  -نوسا الغيط  ) ة تشكيل لجان محلية للقرى المستهدفة للتجمعات القروي -7

 ( . برج نور الحمص  –السنبالوين  –الربع 

لقاءات جماهرية لتجمعات قروية بهدف التعريف بالمشروع وعرض تقييم االثر البيئى واإلجتماعى والصحى   13تنفيذ عدد  -8
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تجمع قروى برج نور   -تجمع قروى الربع    -روى  شبراويش تجمع ق  -تجمع قروى نوسا الغيط  )  للتجمعات القروية 

–ميت العامل  -برهمتوش  –دكرنس  –كفر أبو ناصر  -الجمالية   –ظفر  –تجمع قروى السنبالوين   -أوليلة  -الحمص 

 ( . منشأة عبد الرحمن  -الخضيرى

منهجيات قياس رضا المواطنين وعمل تدريب  بناء قدرات العاملين باإلدارات المختصة بالتعامل مع المواطنين فيما يخص -9

بالمعايشة لهم وإعداد إستمارات اإلستبيان عن مدى رضا المواطنين لخدمات الصرف الصحى وذلك خالل ورش عمل لمدة 

 . ايام  8

مجاالت بناء قدرات العاملين بالشركة ممثلى اإلدارات المعنية بخدمة  والتعامل مع المواطنين على كيفية إعداد وتنظيم    -10

عمل التوعية وإعداد دليل عن أنشطة ورسائل التوعية فى مجال الصرف الصحى القروى وذلك خالل ورشة عمل تدريبية 

 . شهور لتجربة الدليل ميدانيا مع المواطنين وتطويره طبقا لذلك  6ايام عمل  وعمل خطة تنفيذية لمدة  6مدتها 

تقارير اإلنجازات الشهرية وربع السنوية الخاصة بأنشطة ومكونات مشاركة اإلستشارى فريق عمل الشركات فى إعداد  -11

 . البرنامج 

 -: أعمال جارى تنفيذها بالمشروع

 
  .تعديله وإمكانية للمجتمع مالئمته مدى لبيان المجتمعات باقى مع إعداده تم الذى المجتمعيه لمشاركة دليل تطبيق .1

 . المواطنين مع بالمشاركة بالشركات والشكاوى التظلمات دليل تطبيق .2

 الرئيسية والصفحة اإلجتماعى التواصل صفحات خالل من فيه التقدم ومدى تباعا المشروع عن معلومات نشر فى اإلستمرار .3
 . وخالفه المحلية والصحف للشركة

 تجمع كل   مستوى على عامة لجنة وتشكيل المشروع قرى بباقى المجتمعيه المحليه للجان النهائى التشكيل إعادة وإستكمال .4

 .  ( الحمص نور برج – السنبالويين – الربع – الغيط نوسا – شبراويش ) القروى

 مع والتنسيق التعاونب CRC المواطن تقرير بطاقات بأستخدام الصحى الصرف لخدمات المواطنين رضا مدىلقياس  إستبيان عمل .5

 .الصحى والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة و   PMU  البرنامج إدارة وحدة

 تنفيذ حمالت التوعية بقري المشروع للتوعية بقيروس كورونا وتاثيرتة . .6
 

 تعزيز إطار عمل القطاع القومى(: ج)الجزء   

 -: اعمال تم تنفيذها ●

 . إعتماد وتطبيق نظام تعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بما يمكن من إستعادة التكلفة وإستمرارية الخدمة -أ

 . اإلجراءات القياسية الموحدة لحيازة األراضي الخاصة بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية وتطبيقهااعتماد -2

 وع  : أعمال جارى تنفيذها بالمشر
 

إعتماد  اإلجراءات القياسية الموحدة للحصول على  األراضي الالزمة لمشروعات  الصرف الصحى بالمناطق الريفية من السيد  -1

 . اإلسكان الدكتور المهندس وزير

 . بعض الموافقات الخاصة باألراضى الالزمة لتنفيذ محطات معالجة ورافع صرف صحى جارى إستكمال -2
 

 ( . دليل للالجراءات ) جارى حاليا تحديث الدليل وتلخيصة .  اعتماد دليل المشاركة المجتمعية-ج
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 2021حتي يونيو  2020األنشطة المجتمعية للفترة أبريل 

 

 عدد اإلناث عدد الذكور عدد مرات التنفيذ البيان م

 0 3 1 حمالت توعية 1

 169 440 53 زيارات ميدانية 2

 214 657 88 اجتماعات 3

 2 30 3 ورش عمل 4

 : ترحب الشركة بمقترحاتكم واستفساراتكم والنظر فى شكواكم عن طريق

 . ساعة طوال أيام األسبوع  24من التليفون األرضي على مدار ال) 125)اإلتصال على رقم  .1

 . للهواتف الذكية HCWW-125 تطبيقتحميل  .2

 . WhatsApp 01002501115واتس آب , موبايل   .3

 . التواصل مع  أعضاء اللجنة المحلية  بكل قرية لتوثيق وتوصيل أى شكاوى أو استفسارات من المواطنين .4

 http://www.dkwasc.com.eg:  زيارة موقع الشركة اإللكترونى علي الرابط التالي  .5

 fb.me/srsspdkصفحة التواصل اإلجتماعى فيسبوك  .6

الطريق  –نهاية مساكن العبور  –المجزر اآللى  –المنصورة : زيارة مكتب خدمة العمالء بمقر الشركة فى العنوان التالي  .7

 . السريع 

كافة الشكاوى والتظلمات التى لم يتم التوصل لحل  علما بأنه هناك لجنة مشاركة مجتمعية على مستوى وزارة اإلسكان لتصعيد

 . لها على مستوى الشركات بالمحافظات 

 : األشخاص المعنيين بإستقبال الشكاوى والمقترحات

  01004662814   : رقم التليفون     المسئول المجتمعى أحمد محمد  ناشد  / أ -1

 yahoo.com122Ahmed_nashed@:                                                                          البريد اإللكترونى -2

 

     عائشة محمود الشناوى / أ -3

 yahoo.com77Aisha.mahmoud@                 :                                                         البريد اإللكترونى

 
 

 

 
 
 

لتحسين وتطوير  إمداد مقدمي الخدمات العامة بالمعلومات الالزمة &  التعرف على مدى رضا المواطنين للخدمات المقدمة

تقبل وجهات النظر والشكاوى واالقتراحات من المواطنين  و تحفيز المشاركة في صنع القرار وتقديم الخدمات & الخدمات

 . والعمل وفقاً لها

 الدقهليـــــــة
 

 :  الدراسة الميدانية الهدف العام من

 

http://www.dkwasc.com.eg/
mailto:Ahmed_nashed122@yahoo.com
mailto:Aisha.mahmoud77@yahoo.com
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 محافظة الدقهلية
 

 عينة محافظة الدقهلية

 

14عدد التجمعات: 
 

29عدد القرى والتوابع : 
 

 

ي قرى الدراسةملخص 
 
ب ف بمحافظة الدقهليةالوضع الحالي لخدمات مياه الشر
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من المواطنين أن شبكات شركة مياه الشرب والصرف الصحي هي المصدر األساسي للحصول على المياه  %88يعتبر أكثر من 

 . لإلستخدامات المتعددة في المنازل
 

 . مياه الشرب وتكلفة مقايسة عداد مياه الشربمن األهالي عدم رضاهم عن سعر فاتورة  %60أبدى  •

 
 
 

 

•  
•  

 
( %9)متصلة منازلهم بشبكة صرف على مجري مائي وأن نسبة ( %86.7)بينت النتائج أن معظم عينة الدراسة بنسبة  •

 . متصلة بترنشات
بوجود مشكلة عدم قدرة ( %42.7)أفادو بوجود رطوبة عالية بالطرق السطحية، كما أفاد ( %28.3)أظهرت النتائج أن  •

 . بوجود إرتفاع في الماء األرضي( %6.4)التربة على التشرب ، في حين أفاد 

 

 
 

 توصيف الوضع الراهن لنظام الشكاوى والمقترحات وحالة الرضا عنه

 
 

ي قرى الدراسة الرصف الصحي ملخص الوضع الحالي لخدمات 
 
بمحافظة الدقهليةف

 

 


