


 ترتيب بالهولندية من برنامج الشراكة المصرية الهولندية كجزء قامت الشراكة المائية

معهد بحوث الصرف ومهندسي هيئة الصرف لدولة هولندا باحثىلعدد من زيارة 

لالطالع علي أحدث التقنيات المنفذة هناك والخاصة بمشاريع صرف األراضي 

.  22/11/2018إلى 18/11/2018الزراعية في الفترة من 

 الهولندية الشراكة المائيةالمصري وممثلي الوفد بين مثمرة مناقشات خالل الزيارة تمت

زراعي الوالشركات الخاصة الهولندية والمتخصصة في مجال تنفيذ شبكات الصرف 

اصة والصرف في مصر خالري تطوير نظم في للبحث في سبل مساهمة دولة هولندا 

منه، الذى تعانى المائي في ظل العجز 

 ولندية وفد ممثل للشراكة المائية الهولندية والشركات الخاصة الهقرر بناء على ذلك

ي الربالقيام بزيارة لجمهورية مصر العربية لدراسة ومناقشة سبل تطوير نظم 

ن في المياه والمزارعيمستخدمي والصرف في الدلتا عن كثب ومدى استجابة روابط 

.النظمتلك تطبيق لمصر 

 15/12/2018وحتى 9/12/2018الفترة من في تمت الزيارة  .



جهة العملالوظيفةاالسم

الشراكة المائية الهولنديةوالزراعةالرى استشارى برينسبيتر / السيد 

مدير حسابات ومبيعاتكارل فان ديك/ السيد 
شركة جران بالستيك الهولنديةلمواسير ومغلفات الصرف

ال للمقاوالت في مجرتشابيهشركة مدير الشركةهيرتشابجان / السيد 
الزراعىالصرف 



قشاتمنامنإليهالتوصلماتمعلىالبناءهوالزيارةمنالعامالهدف

رتطويدراسةحيثمنهولندالدولةالمصرىالفريقزيارةخالل

دأحتمويلخاللمنمصرفيالصرفمعاييروتعديلالرىنظم

.ولنداوهمصربينالتطبيقىالبحثىالمشتركالتعاونمشاريع



بالتفصيلاألهداف 

طىمغصرفشبكاتبهامنفذالنيللدلتاممثلةزراعيةمناطقزيارة.

حوثبومعهدالصرفلمشروعاتالعامةالمصريةالهيئةمسئولىمقابلة
لرىاتطويرمجالفيالهولندىالمصرىالتعاونأوجهلمناقشةالصرف

.والصرف

لتطويرماستجابتهمدىتقييمووالمزارعينالمياهمستخدميروابطمقابلة
.أراضيهمبزماموالصرفالرىنظم

تقنيةبالمقارنتهاووالمغلفاتالمغطىالصرفمواسيرمصانعأحدزيارة
.هولندابالمطبقة

نولوجيةالتكاألساليبتطبيقفيهايتملاسترشاديهحقول4–3اختيار
.الحديثة



الهولندىالوفد برنامج زيارة 

2018-12-11الثالثاء 2018-12-10األثنين 

رئيس مجلس إدارة الهيئة / مقابلة السيد المهندس 

المصرية لمشروعات الصرف بمقر الهيئة بالجيزة

اوية مصانع مواسير الصرف المغطى والمغلفات بززيارة 

غزالة بمدينة دمنهور

ف مدير معهد بحوث الصر/ مقابلة السيد األستاذ الدكتور

بمقر المعهد بالقناطر الخيرية

مركز–المياه على ترعة نكال مستخدمىمقابلة رابطة 

المحمودية

الصرفإلى أحد مجمعات زيارة (محافظة الشرقية)الزنكلونزيارة محطة أبحاث 

2018-12-13الخميس2018-12-12األربعاء 

لدلتاالسيد المهندس رئيس اإلدارة المركزية إلقليم شرق امقابلة المنصورة–زيارة عدد من المجمعات لمنطقة السرو األعلى أ 

نوالمزارعيالشرقاويةالمياه على ترعة مستخدمىمقابلة رابطة 
روابط ومقابلة أبوحمادإلى مجمعات صرف بمركز زيارة 

المنتفعين 

اونية  العام للجمعيات التعاإلتحادمع رؤساء الهولندىمقابلة الوفد 

المنصورة -

حوث بمعهد وممثلىالهولندىللزيارة بين الوفد النهائىاإلجتماع

الصرف والهيئة

2018/ 14/12الجمعة 

إلى إحدى مزارع البطاطسالهولندىبمعرفة الوفد زيارة 



الصرفالسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات مقابلة : أوال

المستقبلىللتعاونالهيئةورؤيةللهيئةالهولندىالدعممشاريعتاريخعرضعلىالمقابلةتركزت-

.الصرفشبكاتصيانةمجالفىخاصة

مقابلة األستاذ الدكتور مدير معهد بحوث الصرف: ثانيا

بهاتمرىالتالتحدياتظلفيالهولندىالجانبمعوالفنىالبحثىتعاونللالمعهدرؤيةعرضتم-

فالصرنظموتطبيقالمياهاستخداماعادةاهميةعلىيتركزوالذىالمياهندرةواهمهافيمصر

.مصرفىللتطبيقجديدةصرفمعاييروايجادبهالمتحكم

الزنكلونأبحاثمحطةزيارة:ثالثا

قامحيثهالميالبحوثالقومىللمركزالتابعةالشرقيةبمحافظةالزنكلونأبحاثمحطةزيارةتمت-

.بهاوالصرفالرىونظامىالمحطةعنمفصلبشرحالمحطةعنالمسئولون

يقومذىوالبهالمتحكمللصرفبالمحطةالقائمةللتجربةبشرحالصرفبحوثمعهدممثلقامكما-

ظاهريابةالترنوعيةبتقييمندىالهولالوفدقامكماكارولينانورثجامعةمعبالتعاونالمعهدبها

بالمنطقةالمنزرعةالمحاصيلعنواالستفسار





دمنهور-بزاوية غزالة والمغلفاتزيارة مصنع مواسير الصرف المغطى : أوال

 تم يثحهوربدمنلمصنع تصنيع مواسير الصرف المغطى والمغلفات الهولندىتمت زيارة الوفد
المختلفةالمرور على أقسام المصنع 

 تقييم كفاءة المعملية للإلختباراتعملىشرح معالقياسية للمواسير اإلختباراتزيارة معمل تمت
.المواسير المنتجة

 نإيثيليالبولىتصنيع الحقليات باستخدام مادة فىخبرته الهولندىعرض الجانب

المياه على ترعة نكالمستخدمىمقابلة مجلس إدارة رابطة : نياثا

المحموديةبمركزنكالترعةعلىالمياهمستخدمىابطةرإدارةمجلسأعضاءمقابلةتمت
.البحيرةبمحافظة

متطورةالالصرفنظملتطبيقتقبلهمومدىأراضيهمزمامفيالرىنظمتطويرمناقشةتمت
.اراضيهمبزمامالمشاريعأحدتنفيذحالللتعاوناستعدادهموالمقترحة

يفيدبمالمساهمةلتمويلايجادمحاولةفياستعدادهمبدياتصورهالهولندىالوفدعرضكما
.بالمنطقةالمزارعين

بالنفعودسيعطالماالمشروعالنجاحللتعاونالجميعاستعدادالرابطةرئيسالسيدأوضحوقد
.يةاإلنتاجوزيادةالصرفحالةتحسينخاللمنالمزارعمصلحةفيويصبأراضيهمعلى



زيارة إلى أحد مجمعات الصرف: اثالث

إدارة بزمام الغربىعلى مصرف وصلة الخندق 13على مجمع لمرور تم ا

ف بمتابعة حالة الصرالهولندىصرف جنوب شرق البحيرة وقد اهتم الوفد 

.والسؤال عن أنواع الزراعات وكذلك استكشاف نوعية التربة

 اكل المنطقة وأستطلع رأيهم عن المشمزارعىعدد من الهولندىالوفد قابل كما

.يعانون منها ورأيهم في كيفية رفع معدل اإلنتاجيةالتى





(أ)األعلىالسرومنطقةبصرفمجمعاتزيارة:أوال

شماللصرفالعامةاإلدارةلزمامالتابعة37و59رقمبمجمعىلمروراتم

التربةيةونوعوالرىالصرفشبكةحالةبمالحظةالهولندىالوفدقامحيثالدقهلية

ةالزراعيالعمليةعلىتؤثرالتىالمشاكلعنالمنطقةمزارعىمعوالتحدث

.الفدانوانتاجية

لجمعياتاوممثلىالشرقاويةجنابيةةترععلىالمياهمستخدمىرابطةمقابلة:ثانيا

الزراعية

نابيةجترعةعلىالمياهمستخدمىورابطةالهولندىالوفدبيناجتماععقدتمت

.أعلىاألالسروبمنطقةالزراعيةالجمعياتوممثلىالدقهليةبمحافظةالشرقاوية

عينوالمزارالرابطةوممثلىالهولندىالوفدبينمناقشاتدارتاإلجتماعوخالل

بهتحكمالموالصرفالرىتطويرمشاريعتنفيذفيالمشاركةفيمساهمتهمحول

.لالمحتمالمشروعفيللمشاركةحماسهمالمزارعينأبدىوقد.بأراضيهم



العام للجمعيات التعاونيةاإلتحادمع رؤساء اإلجتماع: ثالثا

حوثبمعهدفريقبحضورالهولندىالوفدبينالمنصورةبمدينةاجتماععقد
وىمستعلىللجمعياتالعاماإلتحادأعضاءمعالصرفهيئةوممثلالصرف

:الجمهورية

االسبقالزراعهوزيرمساعدموسيالدينعالءمحمد/المهندسالسيد

البطاطسمنتجيجمعيةرئيسالشربينياحمد/لسيدالمحاسبا

اتاتالنبووالفاكهةالخضرمنتجيجمعيةرئيسالطوخيمحمود/المهندسالسيد
العطريه

البطاطسمزارعفيوالصرفالريمنظومةتطويرمناقشةاإلجتماعخاللتم•
حاتالمسامناالستفادهوتعظيماالنتاجحجمعليبالنفعيعودممامصرفى

.المنزرعه

منلهتمويالمتوقعالمشروعفيالمصرىالخاصالقطاعمساهمةإمكانيةمناقشة•
.مصرفيالهولندىالجانب





دلتاالشرقإلقليمالمركزيةاإلدارةرئيسالمهندسالسيدمقابلة:أوال

تاالدلشرقصرفإلقليمالمركزيةاإلدارةرئيسالمهندسالسيدقام
إلقليمابمقرالصرفبحوثمعهدعملوفريقالهولندىالوفدباستقبال
رفصإدارةمديرالمهندسالسيدبحضورالشرقيةبمحافظةالرىبمجمع

عاونللتبالنسبةالهولندىالوفدلرؤيةسيادتهاستمعوقد.الشرقية
.والمصرىالهولندىالجانبينبينلمستقبلىا

بيةتجريمساحاتعلىبهالمتحكمالصرفنظملتطبيقمناقشةتتم
.المختلفةالمحاصيلعلىوتأثيره

انتاجيةعلىمشروعهكذاتأثيرمنتخوفهمروالحضبعضأبدى
عنالهولندىالجانبأوضحوقدالتجريبيةالحقولفيالمزارعين

.المزارعينلتعويضاستعداده

المعالجالصرفبمياهالرىألهميةالتطرقتم.



زيارة إلى مجمعات صرف  بمركز أبو حماد: ثانيا

 دىالهولنقام الوفد وميت ردين وكفر وافى بقريتى28و 26على مجمعات لمرور اتم

.حالة الصرف والزراعات القائمة واستنباط نوعية التربةمعاينة 

مقابلة روابط المنتفعين على بعض مجمعات الصرف: ثالثا

 باإلضافة إلى 28& 26مجمعىالمنتفعين على روابط والهولندىالوفد مقابلة تمت

أبوحمادمركز عدد من المزارعين بقرية ميت ردين 

 تعترض تعظيم انتاجية الفدانالتىآراءهم في المشاكل استبيان تم  .

 يجب حمايته من جميع أوجه حىأبدى المزارعون أهمية معاملة التربة ككائن وقد

الجة قبل إلقائها في المصارف وكذلك معالصحىالتلوث وأهمية معالجة مياه الصرف 

المياهقبل عملية الخلط للمحافظة على نوعيه الزراعىالصرف 

 الرىم التام نحو أهمية مشاريع معالجة المياه وتطوير نظباقناعهالهولندىالوفد وأفاد

.والصرف بالمنطقة





للزيارةالنهائىاإلجتماع: رابعا

وممثلىالصرفبحوثمعهدبفريقبالدقىاقامتهبمقرالهولندىالوفدإجتمع

ديدةعمناقشاتمنماتملتلخيصالصرفلمشروعاتالعامةالمصريةالهيئة

اهالميمستخدمىروابطأوالفنيينوالقياداتمعسواءالزيارةفترةخالل

.للزيارةالنهائيةالتوصياتعلىواإلتفاقومناقشةوالمزارعين

انحةالمالجهاتمنتمويلعلىالحصولعلىبالعملالهولندىالجانبوعدوقد

.مصرفيوالصرفالرىتطويرمشاريعألحدالهولندية





 في مصرالرىدراسة تطوير نظم

 لتربة في تخزين الماء داخل ابهدراسة تطوير شبكات الصرف وتطبيق الصرف المتحكم

دانتقليل المسافة بين حقليات الصرف المغطى على انتاجية الفقييملعمل على تا

 جمبعد المعالجة باستخدام وحدات معالجة صغيرة الحالرىالصرف في مياه استخدام إعادة

 كبديل محتمل لينإيثيالبولىتقييم مدى مالئمة تنفيذ شبكات الصرف المغطى باستخدام مواسير
.سىفي بىلمواسير ال 

 كربونات على بيوىحتتالتىأراضىدراسة تنفيذ المغلفات الصناعية لحل مشكلة صرف
الكالسيوم

التقنيات الحديثة لقياس رطوبة وملوحة التربة حقلياإستخدام.

 الجديدة إلستصالحابتطبيق المشاريع الجديدة بمنطقة الدلتا فقط والتطبيق بمناطق اإلكتفاءعدم
مليون فدان1.5مشروع بأراضىوخاصة 

 يثة بمشاركة مناطق تجريبية ودراسة األفكار والتقنيات الحدفىمستقبلىمشروع أىتطبيق
ل تطبيقها لبحوث المياه والخروج بتوصيات عن مالءمتها للظروف المصرية قبالقومىالمركز 

.على مساحات كبيرة



 I want to thank you for your hospitality, we
had a nice and constructive visit in Egypt. I
really hope that our ideas can be realized. I am
really impressed by kindness of the people
have met. Hereby I sent you a picture of my
garden this morning. Kind regards, Karel






