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 التحرير رئيس

 ليد فؤادمدير مركز املعلومات / د. و

 

 يرالتحر سنائب رئي

 عادل وكيل مركز املعلومات / دينا

 

 التحرير مدير

 ريمس مدير إدارة النشر / مارى

 

 حريرالت أسرة 

 برسوم أمرية

 جناح مي

 حمافظة السويس

 دارةنائب رئيس جملس األ

 العميد / إيهاب حسنت

 ساعدالسكرتري العام امل

 ةرئيس جملس اإلدار

 لسعداوىاألستاذ / خالد ا

 ــامالسكـرتيـر العــ

 لعاماإلشراف ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 االخبار االعالمية للمحافظة

 مع القانون

 قرارات السيد المحافظ 

 ط التوثيق والمكتبةنشا

 موضوع النشرة

 قطاعات االحصاء

المتابعة الميدانية

 

 



 

 

  

 عالمية األخبار اإل

 السويس ألهالي سارة بشري

 ٢٠٢١ ابريل ٥ االثنني اليوم ٢٥ قمر احملافظني جملس اجتماع اطار يف

 .. مدبولي مصطفي الدكتور برئاسة

 قيام زراءالو جملس رئيس دولة من ويسسال حمافظ صقر اجمليد عبد اللواء طلب

 ١ السالم) مناطق كفاءة رفع يف شروعبال الذاتية مواردها من السويس حمافظة

 لرئيسيةا الشوارع رصف) العمالا تشمل حبيث( الدرس وحوض والكبانون ٢والسالم

 الصحي الصرف لواعما االنارة تتضمن تكاملةم باعمال(  الالزمة املرافق مراجعة بعد

 . ذلك وغري زالغا وشبكات والتليفونات املياه طوطوخ

 احملافظة يتتول ان علي ، السويس افظحم طلب علي الوزراء رئيس دولة وافق وقد

 الدراسات إعدادو الالزمة اإلجراءات اختاذو مرحليا للتنفيذ الذاتية مواردها تدبري

 من اإلنتهاء ورف االعمال يف البدء وسيتم. . املشروع بدء قبل والتمويلية الفنية

 . الالزمة والتنسيقات الدراسات

 

 

  السويس حمافظ لطلب تنفيذا

 لمواطننتل بأسعارخمفضة واالطعمة الغذائية وفريالسلعت مبادرات تنظيم التجارية الغرفة                     

 لتخفيض املطاعم أصحاب مع بالتنسيق بالسويس لتجاريةا للغرفة السويس حمافظ صقر اجمليد عبد اللواء لتوجيهات تنفيذا

 اللواء السيد مبادرةو توجيهات تنفيذ يف املختلفة السويس بأحياء املطاعم أصحاب من عدد بدأ..  الكريم رمضان شهر األسعارمبناسبة

 .اجلميع مع أسعارتتناسبب واالطعمة الغذائية السلع توفري خالل من عاراألس ارتفاع وحماربة االجتماعية الظروف ملراعاة السويس حمافظ

 والدواجن أنواعها جبميع حوموالل الغذائية بتوفريالسلع رمضان أهال يف ةاملشارك خالل من احملالت وأصحاب التجار من اخلري قافلة وتستمر

 تنفيذها بدأت اليت الفالفلو الفول مبطاعم االسعار ختفيض رةومباد خلمسا السويس بأحياء املنتشرة االستهالكية اجملمعات الي باالضافة ،

 .. البسيط املواطن اجل من احملافظ لتوجيهات

 

 



 

 

 

  

 تنفيذا لتوجيهات حمافظ السويس

لعامة ومشروعات الرصف دفع عجلة العمل يف شهر رمضان ومتابعة املرافق ا

 والتطوير علي مستوي االحياء

 فع عجلة العمل اثناء شهر رمضانتنفيذا توجيهات اللواء عبداجمليد صقر حمافظ السويس بد

 عمال التطويرعلي مستوي االحياءكريم ومتابعة مشروعات الرصف بشارع اجلالء واجليش وأال

ظة والعميد إيهاب سراج الدين اخلمس قام االستاذ خالد سعداوي السكرتري العام للمحاف

ات بنطاق حي السويس لتأكيد علي السكرتري العام املساعد للمحافظة اليوم بتفقد املشروع

 ء الشهر الكريم .استمرارالعمل اثنا

ور املسطحات اجلمالية ومناطق الزهوتابع سعداوي اعمال التطويراليت تتم حبديقة اخلالدين و

 تكمال االنارة العامة .واعمال انشاء ساحة انتظار للسيارات خلدمة املنطقة واس

نشاء ملتابعة اعمال ا بورتوفيق كما تفقدا منطقة بورتوفيق وممشى بورتوفيق حيت شاليهات

ل ت اخلضراء ومناطق ترفيهية وأعمااحملالت اجلديد للشباب وساحة انتظارالسيارات واملسطحا

  ببورتوفيق 5رصف واالرصفة مبنطقة باب 

د ظيم حممد مدير عام املواقف والعميرافق السكرتري العام فى اجلولة كال من اللواء عبد الع

ة صديق مديرعام الطرق امحد يوسف مديرعام الشاليهات والشواطئ واملهندسة مدحي

 بد الغين رئيس حى السويس وعادلواملهندس اسامه بصل مديرعام االسكان واملهندسة فاتن ع

ائب مدير جهاز احلدائق خشانة مديرجهاز احلدائق والتجميل واملهندسة رضا عبود ن

ي السويس والشركات املنفذة والتجميل واملهندس حممد خالد مدير االدارات اهلندسية حب

 عمال التطوير والرصف.ال

 والنواب الشيوخ جملسي وأعضاء السويس حمافظ لقاء يف

 السويس حافظةمب للمواطنني تقدم اليت العامة اخلدماتو واملرافق التحتية البنية مشروعات الجناز العمل تكثيف

 اهلل الدكتورعبد ضورحب السويس، مبحافظة وابوالن الشيوخ جملسي ضاءأع اليوم مبكتبه السويس حمافظ صقر اجمليد عبد اللواء استقبل

 األوضاع تقنني منها وعاتموض من عدد ملناقشة السويس حملافظة ملساعدا السكرتريالعام الدين سراج إيهاب والعميد احملافظ نائب رمضان

 السويس ارض علي تقام اليت لتحتيةا والبنية العامة واخلدمات املرافق ومشروعات للمواطنني لالراضي

 مواردها من السويس حمافظة بقيام الوزراء جملس رئيس السيد نم طلبه مبادرة علي السويس حمافظ للسيد الشكر السويس نواب وقدم

 بني اونوالتع الدوري االجتماع ستمرارا احملافظ واكد(. الدرس وحوض والكبانون ٢والسالم ١ السالم) مناطق كفاءة رفع يف بالشروع الذاتية

 جملس عضو خشانة دامح النائب من كال اللقاء حضر. السويس هاليأ مشاكل حل علي والعمل والتفاعل التنفيذية والقيادات النواب

 الكرماوي السيد ئبوالنا عبيد مجال والنائب ، الشيوخ جملس ضوع شوشة حافظ والنائب بالسويس الربملانية الكتلة ورئيس الشيوخ

 .باحملافظة السياسي االتصال مديرادارة اجلندي سوزان ودكتورة لنوابا جملس أعضاء زهران عفاف والنائبة

 

  

 

 



 

 

  السويس حمافظ صقر اجمليد عبد اللواء رعاية حتت  

 والشيوخ النواب جملس أعضاء بالسادة الدورى االجتماع للمحافظة املساعد العام السكرتري الدين سراج ايهاب العميد عقد    

 املكتب ومدير اجلناين يح ورئيس االربعني حى ورئيس والتعليم الرتبيةو التموينو االوقاف ومديرى السياسى مديراالتصال اجلندى حبضورسوزان

 الرى هندسة ومدير املعلومات مركز ومدير الفنى

 خدمة أجل من التنفيذية ياداتوالق النواب بني املستمر بالتواصل احملافظ لسيدا توجيهات ان على املساعد العام السكرتري اكد االجتماع بداية وفى

 جملس عضو خشانة محدا حبضورالنائب والنواب التنفيذية للقيادات لدوريا اللقاء خالل ذلك السويسجاء ابناء إحتياجات وتلبية املواطن لحةومص

 عفاف والنائبة الكرماوي السيد والنائب عبيد مجال والنائب ، الشيوخ لسجم عضو شوشة حافظ والنائب بالسويس الربملانية الكتلة ورئيس الشيوخ

 ..باحملافظة لسياسيا االتصال مديرادارة اجلندي سوزان ودكتورة النواب جملس أعضاء زهران

 بتخفيض باسعارخمفضة ئيةالغذا السلع أنواع توافرمجيع على وأكد رمضان شهر خالل املديرية خطة التموين مديرية مدير استعرض اإلجتماع وخالل

 مشريا بريوشوادر،ك وسوبرماركت جتارية وسالسل جتاريًا حمال 41 ةمبشارك رمضان أهال مبادرة خالل من وذلك والعيد شهررمضان طوال%20 اىل يصل

 االحياء مستوى خمبزعلى19 فتح تقرر كما. والدواجن اجملمدةو الطازجة واللحوم الغذائية لتوفريالسلع استهالكيا جممعا12 عدد هناك انه الي

 البعيدة لسد املناطق دعيمت الي باالضافة ، اخلمس االحياء مستوي علي خلبزا لتوفري االفطار بعد مساءأ التاسعة اىل اخلامسة الساعة من اخلمسة

 تكثيف على الدين راجس إيهاب العميد أكد متصل سياق ويف.  التموين ةمديري ومتابعة باشراف بسيارات ونقلها اخلبز من املواطنني احتياجات

 طول للمواطنني الغذائية لعوتوفريالس والوقائية االحرتازية االجراءات طبيقت من والتأكد التموينية فاتواملخال االسعار لضبط التموينية احلمالت

 السكنية باملناطق القمامة يقصناد وتوفري بالشوارع العامة االنارة راجعةمب اجلناين حي ورئيس االربعني حى رئيس على التأكيد مت رمضانكما شهر

 مع والنساء للرجال ساجدامل من عدد وختصيص كفاءة ورفع الرتاويح صالة ءالدا باملساجد رمضان شهر خالل املديرية خطة االوقاف عام مدير وعرض

 .االوقاف وزارة اتلقرار طبقا االحرتازية االجراءات وتطبيق االجتماعى التباعد مراعاة

 

 والتعليم لرتبيةا وزير نائب يستقبل السويس حمافظ

 يومال مكتبه فى السويس افظحم صقر اجمليد عبد اللواء استقبل

 اهلل عبد دكتورال حبضور التعليم و يةالرتب وزير نائب حجازى الدكتوررضا

 العام رتريالسك الدين سراج يهابا والعميد السويس حمافظ نائب رمضان

 ..املساعد

 زهران فافع والنائبة كرماوى سيد بالنائ و عبيد مجال النائب حضر كما

 التعليم و الرتبية مديرمديرية الفوىل حممود و النواب جملس أعضاء

 لتكنولوجيةا و العلوم فى ستكشافىاال املركز الفتتاح ذلك و بالسويس

 وتنمية الثقايف الوعي ولرفع ويسالس أهالي خلدمة انشاؤه مت والذي

 . احملافظة ءالبنا والتعليمية العلمية القدرات

 للعلم منارة ابةمبث يكون سوف االستكشايف املركز ان احملافظ أكد اللقاء ويف

 لالحياء عرضوم العلمية للدراسة صصةخم قاعات من حيتويه ملا باحملافظة

 . والكمبيوتر اللغات تعليمل وقاعات ماويةالس والقبة املائية

 



 

 

 يسالسو ظحماف صقر اجمليد عبد اللواء رعاية والتكنولوجيا حتت للعلوم االستكشايف السويس مركز إفتتاح

 السويس مركز اإلثنني ليوما املعلمني، لشئون والتعليم الرتبية وزير نائب ىحجاز والدكتوررضا السويس حمافظ نائب رمضان اهلل عبد الدكتور افتتح

 كزملراا مدير زغلول أشرف ورالدكتورحبض السويس حبي بورسعيد بشارع مربع مرت آالف 4 مساحة على املقام والتكنولوجيا للعلوم االستكشافى

 لسويسبا والتعليم الرتبية مديرية عام مدير الفوىل وحممود ، االستكشافية

 االلكرتونيات قاعة و ةیالعلم سينماال وأيضا استكشافية غابة منها واملعرفية لعلميةا االقسام من عدد يضم الذى املركز الوزير ونائب احملافظ نائب وتفقد

 اللغات ومعمل احلاسب ومعمل الفنون، قاعةو للعلوم االستكشافى واملعمل الثرى الوعى وقاعة یالعلم املتحف وقاعة

 النجوم السويس لسماء حماكاة - اجملرات - الشمسية اجملموعة مثل الفلكية واهرالظ خمتلف تعرض اليت السماوية التدويروالقبة إعادة قاعة تفقدا كما

 (.األبعاد ثالثية افالم وجود مع -

 ادوار، 4 من مكون واملبنى ، رائع معمارى بتصميم باحملافظة متميز مبوقع وحبثية تعليمية علمية منشأة وهو املركز إن زى،حجا رضا الدكتور وقال

 بالدراسة النظرية الدراسة ربطي وجتعله احلديثة التقنية والطالب التلميذ بها فسيتن رئة مبثابة انه هو ، االستكشافى املركز من اهلدف أن إىل الفتا

 وبالتاىل واجملتمع، لبيئةا خدمة فى فعليا تطبيقها على ويعملون علومةامل الطالب داخلها يتبادل حقيقية عمل جمموعات فى العملية بيقيةالتط

 2030 مصر رؤية حيققون أنهم على يؤكد وهذا ، ةاحلضار بركب اللحاق أمام عائقا تقف التى التحديات لكل احللول يضعون

 احملافظة باشراف ومسابقات يبيةتدر دورات عمل خالهلا يتم االستكشايف املركز يال والطالبات للطالب علمية رحالت عمل اهمية الي الوزير نائب واشار

 . السويس ارض علي املوهوبني من العديد لنا خترج

 اهمية علي مؤكدا مستوي ياعل علي لعمليةا لألحباث والتجهيزات تطوير عمالأ شهد باحملافظة االستكشافى املركز إن رمضان، اهلل الدكتورعبد واكد

 . اجملاالت مجيع يف ملتميزةا السويسية الشخصية مع يتكامل باملركز املعريف ءاجلز وان املهارات تنمية واقسام العلمية االقسام هذه من االستفادة

 ويعترب وسيناء، والقناة البحراألمحر منطقة فى نوعه من األول يعترب السويسب والتكنولوجيا للعلوم االستكشافى املركز أن ، احملافظ نائب وأوضح

 .اجلمهورية مستوى على اخلامس

 عبد وعيوشة السويسب والتعليم الرتبية مديرية وكيل عمارة ياسر فيذيةالتن والقيادات بالوزارة التعليمية القيادات من لفيف االفتتاح حضر

 بالسويس والتعليم الرتبية يةمدير وقيادات يةالتعليم االدارات ومديري بالسويس العزيزمديراملركز

 
  

 

 املمتاز لدوريل لصعوده املنتخب بنادي ائيالنس القدم كرة فريق يكرم السويس حمافظ

 ضورحب السويس حمافظة عام ديوانب السويس صقرحمافظ اجمليد عبد اللواء استقبل

 اليوم املساعد لعاما السكرتري الدين سراج ايهاب يدوالعم احملافظ نائب رمضان اهلل الدكتورعبد

 القدم كرة فريق علي املشرف املعني عبد كريمو السويس منتخب نادي رئيس هالل حممد كابني

 للدوري للصعود يقالفر والعبات الفين اجلهاز اءوأعض املديرالفين الرازق وعمروعبد ئيالنسا

 حصل ، باراتنيم يف وتعادل مباراة 16 يف فاز مباراة 18 لعب الفريق أن بالذكر وجدير.املمتاز

 . ملمتازا للدوري رمسيا ليصعد قةاملساب يف املركزالثاني عن نقاط10 بفارق نقطة 50 علي خالهلا

 واالداري الفين جهازلل الشكر موجها ، النسائي كرةال لفريق الدعم كل تقديم علي احملافظ وأكد

 .والبطوالت النجاح من املزيد مهل متمنيا البطولة يف لفوزه الفريق والعيب

 



 

 

 بيةالشع املقاومة وأبطال احلربية لياتالعم ومصابى أسرالشهداء تكريم حفل يشهد السويس حمافظ

 مجعية مدير عالم عزت اسمب واللواء امليدانى الثالث اجليش قائد اوىقن حسن خالد واللواء السويس حمافظ صقر اجمليد عبد اللواء شهد

 امليدانى الثالث اجليش انارك رئيس عاشور مجعة عاصم اللواء و السويس نأم مدير لفىاال حممد واللواء احلرب وضحايا القدماء احملاربني

 .امليدانى الثالث اجليش يادةبق القدماء واحملاربني العربية سيناء نظمةم وأعضاء احلربية العمليات مصابى و الشهداء أسر تكريم احتفالية

 . الدروع سويسال أمن ومدير القدماء احملاربني مجعية ديروم يدانىامل الثالث اجليش وقائد السويس حمافظ تبادل احلفل فى

 وأبطال شهداء لذكرى ليدًاخت العينية اهلدايا بتقديم السويس أبناء من يةالشعب املقاومة وأبطال الشهداء أسر تكريم مت احلفل نهاية فى و

 . الغاشم الرهابا مكافحة و وطنهم عن الدفاع سبيل فى لتضحياتهم وتقديرًا الوطن

 

 صقر اجمليد عبد اللواء لتوجيهات تنفيذا

 السويس حمافظة يمستو علي واملشروعات العامة واملرافق اخلدمات متابعة

 ارض علي للمواطنني تقدم اليت مةالعا واخلدمات باملرافق لالرتقاء تقام اليت عاتاملشرو مبتابعة السويس حمافظ صقر عبداجمليد اللواء توجيهات اطار يف

 اجلديدة واحملاور اجلالء شارع وسعةلت تتم اليت التطوير أعمال ملتابعة تفقدية ولةجب اليوم للمحافظة العام السكرتري سعداوي خالد االستاذ قام السويس

 اجلمالية واملسطحات اجلالء ارعبش اخلالدين حبديقة تتم اليت رتطوي اعمال وكذلك ، املستقبلية املرورية احلركة لتيسري اجليش بشارع وربطه تنشأ اليت

 كورنيش اول من بداية فيقبورتو وممشى وكورنيش السويس خليج على املطلة فظةاحملا بورتوفيق منطقة تفقد كما ، احلديقة كفاءة ورفع الزهور ومناطق

 ، رصف وأعمال رفيهيةت ومناطق خضراء ومسطحات وحدائق للسيارات تظاران وساحة للشباب حمالت ومنطقة احملافظة شاليهات حيت اجلديد السويس

 احملافظ دالسي لتوجيهات تنفيذ السويس شعب خلدمة مجالية منطقة لتضاف التطوير اعمال النهاء التنفيذ معدالت زيادة على مؤكًدا

 اعمال تفقد كما ،.لواحدا اليوم وشاليهات ترفيهية وألعاب دماتخ منطقة ضمي والذي اجلديد العام بالشاطئ االنشاءات اعمال العام السكرتري وتابع

 . الباسل نطقةمب الرتعة علي اجلديد واملمشي اهلاويس مبنطقة السويس برتعة التطوير

 استعدادا حودة ربكف خلليفةا بشارع العامة واالنارة بالشوارع التفتيش غرف وصيانة الصحي الصرف كفاءة ورفع الرتبة متهيد اعمال سعداوي تابع كما

 من للقادمنت املرور حركة لتسهيل عتاقة حي بنطاق اخلدمة بطريق رصفو التطوير أعمال وتابع ، االربعني حي شوارع من عدد وتطوير رصف العمال

 . ايران مصر وطريق القاهرة السويس بطريق داجلدي واملدن يهوالتوفيق النور مدينة مداخل وربط السالم مدينة والي

 

 

  



 

 

  

 

 : التنمية جمال يف:  أوال 

 : ا متضمنة2021شهر ابريل  عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 مياه الشرب والصرف الصحى(  )  األول ملوضوع

 (الكهرباء ) الثاني املوضوع

 (.التليفونات ) الثالث املوضوع

 . شهر ابريل لنشرة اجلدولية تعليقاتوال املؤشرات إعداد -

 . املكتبة علي للمرتددين معلوماتية دمةخ وتقديم االستفسارات علي والرد االستعارة بأعمال القيام -

  املختلفة جلهاتا من الواردة واملكاتبات احمللية التنميةو التخطيط ووزارة الوزراء جملس من الواردة الفاكسات علي الرد

  -: األتي تضمنةم شهرابريل عن للمحافظة باألحياء اهلندسية اتاإلدار من الصادرة املباني برتاخيص اخلاصة اتالبيان إعداد -

 طلب علي بناء وذلك بينامل طوابق عدد – املبين نوع – الرخصة البط اسم – املشروع مهندسي – املوقع – الرخصة تاريخ – الرخصة رقم

 0 الوزراء جملس معلومات مركز

 ت: الندوا – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

 معلومات مراكز مديري والسادة املعلومات مبركز اإلدارات مديري ةوالساد مديرمركز د.وليد فؤاد برئاسة الشهري االجتماع عقد مت

 . هلا املناسبة احللول إجياداو تعوقه اليت واملشاكل العمل سري ملناقشة واملديريات األحياء

 املعلومات: شراتن تقييم: ثالثا -

 األحياء من الواردة ملعلوماتا نشرات بتقييم للمستويات املعلومات نشرات تقييم جلنة قامت

 الفين : الدعم املتابعة: رابعا -

 . (  حياءأ – مديريات)  للمستويات املعلومات ومراكز تلوحدا الفين والدعم امليدانية باملتابعة املركز إدارات قامت

 

الل شهر إبريلإسهامات وإجنازات املركز خ



 

 

 

 
  انـونمـــع الق

  

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون األحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض األسبوع 

المقبل للمواد التي بها مالحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كل الجوانب الحياتية لجميع 

المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم األحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما ال يخالف 

 .النظام العام

  

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد األهلية والوالية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطالق أو الفسخ أو 

 .لك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والوالية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي األحكامالتفريق، وكذ

  

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور االجتماعي الكبير الذي لحق 

 .ين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيالً على القضاة والمتقاضينبالمجتمع المصري، والحاجة إلى تجميع القوان

كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص 

 ن التقيد بمذهب معينالحالية المنظمة لألحوال الشخصية والوالية على المال، وتقنين الكثير من األحكام الشرعية، دو

  

  عقوبة للزوج المخالف 

  

ألف جنيه،  20وأقر القانون الجديد المقدم عقوبة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن 

التزامه وإبالغ  ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم 50وال تزيد على 

 .زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد

  

ومنح القانون للزوجة، التي تزوج عليها أن تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت 

 .ج ولم يخبرها بذلكعليه في العقد أال يتزوج عليها، أيضا من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطالق إذا لم تكن تعلم أنه متزو

  

كامل، لكن يصبح من حقها طلب  ووفقًا للقانون الجديد، يسقط حق الزوجة في طلب الطالق، إذا علمت ذلك ومضى عليه عام

 .الطالق، كلما تزوج وعلمت وذلك خالل عام كامل

 
 

  2021 تفاصيل قانون األحوال الشخصية

 



 

 

 ظاحملاف قرارات السيد  

  س ـــحمافظة السوي

 ةـــالقانوني شئونال

 السيد احملافظ ــــرار ــــــــــــــــــق

 التنفيذيه املعدله له والئحته والقوانني 1979لسنة  43بعد اإلطالع على نظام اإلدارة احملليه الصادر بالقانون رقم 

 وتعديالته. 2009لسنة  144والئحته التنفذية الصادرة برقم  2008لسنة  119وعلى قانون البناء رقم 

 احلرية للتعليم االساسىمدرسة  قام عليهاامل رضبشأن ختصيص قطعة اال 24/12/2020ى فى وعلى موافقة اجمللس التنفيذ

 0بنطاق حى السويس

طعة أرض ختصيص قاملتضمن طلب استصدار قرار و2021/ 3/ 8 فىاملؤرخ ط والتنمية العمرانية تخطيادارة ال وعلى كتاب

ليم مدرسة احلرية للتععليها  املقام 2م2829.11مبساحة  السويس بنطاق حى لصاحل اهليئة العامة لالبنية التعليمية

 0االساسى

 قــــــرر

  مـــادة أولـــى 

لصاحل اهليئة العامة لالبنية  2م2829.11ساحةمبمدرسة احلرية للتعليم االساسى املقام عليها األرض ختصص قطعة 

  -االتية: باحلدود واملعامل وذلك السويسبنطاق حى الكائنه التعليمية 

 0 م58.85م وبطول 7.75بنك مصر بعرض شارع -احلد البحرى:

 0م 51.1م وبطول 25شارع املستشفى األمريى بعرض -:احلد القبلى

 0مدرسة السويس اإلعدادية املهنية بناتم يليه 50.3بطول  -احلد الشرقى:

 0م34.25م ثم ينكسر جنوبًا بطول 15.7مني احلسينى بطول شارع أ-:الغربىاحلد 

  مـــادة ثانيــة

                                                            0التخصيص يتم سحب األرضيري تغوفى حالة تستخدم هذه االرض فى الغرض املخصص من أجله 

 ـادة ثــالثــةمــ

 ينفذ هذا القرار فور صدوره وعلى اجلهات املعنية التنفيذ .

 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 التزويد : 

 والعالقات الناجحة00لعقد الصفقات الرابحة اسم الكتاب

 أميرة نبيل ترمجة : جيفين كينيدى املؤلف

 أسس –المساواة  –وضين توجيهات ومعتقدات ،وسلوكيات المفا –التفاوض عملية شاملة –لغة واضحة  احملتويات

الحل العقالنى للمشكلة  –قمة مهارات التفاوض  –اإلرشادات والتوافق 00المناقشات –اإلرجوانى  اإلعداد 

 هل هو البديل
 القبائل العربية العدد الثامن الدبلوماسية المصرية حديث العالم اجملالت

 ستقبلالقبائل العربية العدد التاسع رؤية إستراتيجية صناعة الم

حى  –حى فيصل  –حى االربعين  –حى السويس  –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –صوت االربعين  : ليةالنشرات احمل

 –البداية المصرية  –سواسية  –الوعى  –اخبار السويس  –ابناء السويس  –صوت القناة  –عتاقة 

 0راى الشباب السوايسة –الفرسان 

 

 التاريخ  الجهة التى تم البث إليها  مصدر البيان  التى تم بثها الموضوعات  م

القانون يمنح الموظف عالوة تشجيعية  1

 3شرط الكفاءة ومرة واحدة كل 5%

 سنوات

 اليوم السابع

 

 2021ابريل  10 مديرية التنظيم واإلدارة

المواطن شريك رئيسى فى خطط التنمية  2

 لقرى "حياة كريمة "

 اليوم السابع

 

مديرية التضامن 

 اإلجتماعى

 2021ابريل  11 

 

التنمية المحلية تخصص مبادرة صوتك  3

مسموع  لتلقى شكاوى نقص السلع 

 والخدمات فى رمضان 

 اليوم السابع

 

 2021ابريل  11 مديرية التموين والتجارة

وزير السياحة واآلثار يناقش أجندة  4

 2021األحداث والفعاليات السياحية لعام 

 راماأله

 

 27/4/2021 متحف السويس القومى

وخفض  %7.3تراجع البطالة ألى  5

 %28.5معدالت الفقر الى 

 األهرام

 

 27/4/2021 مديرية القوى العاملة

 

 البث اإلنتقائى



 

 

 

  
 اإلدارة اإلليكترونية عنوان الكتاب

 303     تحافعدد الص
 دكتور عبدالرحمن توفيق املؤلف

   607 رقم التصنيف
 مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع املطبعة

 

  

أن ملك ل ما تلتى تواجه البشرية بكاإلدارة اإلليكترونية : هذا العالم الواسع المتغير من التحديات التكنولوجية ا

 كانت هى من صنع البشر فإنها كذا نعمة ونقمة الذكاء اإلنسانى إذا ما قرر ان يستخدمها .

الخروج من خندق المألوف دون أن يفقد اإلنسان رؤيته أو بصريته أو  –قيمه إستثمار الزمن  –ثورة المعلومات 

 يحتاج إلى اإلنتقال إلى غرف العناية الفكرية المركزة .

اإلليكترونية : علينا اإلسراع باألخذ بها قبل ان تسرع باإلجهاز علينا  وعلينا ان نتعلم منها كيف نحمى  اإلدارة

 أنفسنا قبل أن تعلمنا هى كيف ندمرها عن طريق الخطأ أو الصدفة اولعدم الوعى أوالجهل بها .

 

 نبذة خمتصرة عن حمتويات الكتاب
 

 يةستمارة البيانات البليوجرافإ



 

 

   

مومياء  22ومياوات امللكية مبغادرة حنو ميدان التحرير ملشاهدة بدء احلدث العاملي وهو موكب امل 3/4/2021وافق نظار العامل يوم السبت املأاجتهت 

مومياوات مللكات،  4مومياء مللوك و  18من بينها   20و  19و  18و 17ملكية من املتحف املصري الي املتحف القومي للحضارة ، تعود الي عصور االسر ال 

مون زوجة امللك سييت االول ، وامللكة حتشبسوت، وامللكة مرييت اياء امللك رمسيس التاني ، وامللك سقنن رع ، وامللك حتتمس الثالث ، ومن بينهم )موم

 .امللك امنحتب االول وامللكة امحس نفرتاري(

 مسار موكب املومياوات امللكية:

قصر ووضعها حول الثاني مبيدان التحرير املزين بأربعة كباش مت نقلها من اال رمسيسبدأ حتركه من املتحف املصري بالتحرير ثم مير امام مسلة امللك 

 املسلة مؤخر.

ومنه  ملوكب الي كورنيش النيل حيت وصل الي قصر العيين ،ثم غادر املوكب ميدان التحرير واجته الي ميدان سيمون بوليفار يف جاردن سييت ثم اجته ا

 الي سور جمري العيون.

 ملصرية.وصل حملطته االخرية وهي املتحف القومي للحضارة ا جته املوكب حيت وصل الي مقياس النيل بالروضة، ثم الي منطقة الفسطاط، حيتوبعد ذلك ا

  فيلم تروجيي ملوكب املومياوات امللكية:

ت امللكية لنحو املصري بالتحرير الذي احتضن املومياوااخل املتحف كما اطلقت وزارة السياحة واالثار، فيلما تروجييا للتعريف بتاريخ املومياوات امللكية د

انية واليابانية وااليطالية لغة خمتلفة من ضمنها االجنليزية والفرنسية واالمل 14مائة عام، قامت الوزارة برتمجة النص اخلاص بالفيلم الرتوجيي  الي 

 والصينية واالسبانية والسويدية واهلولندية وغريها

صر لنشره ملصرية يف اخلارج ، وكذلك الي السفارات االجنبية يف مبارسال هذا الفيلم بعد ترمجته باللغات املختلفة الي السفارات اوقد قامت الوزارة 

 واالستفادة منه يف الرتويج السياحي ملصر وللموكب

  الفنانني والشخصيات الدولية املشاركة يف احتفالية موكب املومياوات امللكية:

ثارللمشاركة تور خالد العناني، وتلبية لدعوة وزير السياحة واالكبار الشخصيات الدولية حبسب ماكشف عنه وزير السياحة واالثار الدكمت حضور عدد من 

لية ة علي رأس وفد من املنظمة ، كما ستشارك يف االحتفايف احلدث وصل االمني العام ملنظمة السياحة العاملية )زوراب بولوليكاشفيلي( الي القاهر

 )اودري ازوالي( رئيس منظمة اليونسكو.

ا من الفنان اسر ياسني ، والفنانة امينة خليل حيث قدمووقد شارك يف الفيلم الرتوجيي عدد من الفنانني املصريني هم الفنان القدير حسني فهمي ، و

 لي املتحف القومي للحضارة املصرية.ا مومياء ملكية واليت مت نقلهم من املتحف املصري بالتحرير 22خالله نبذة عن تاريخ كل من ال 

  افتتاح قاعة العرض املركزي باملتحف القومي للحضارة املصرية:

 تذكرة من تذاكر زيارة املتحف القومي للحضارة املصرية.  800يف اليوم االول من االفتتاح مت بيع 

 توافد اعالمي مكثف لزيارة وتصوير قاعة العرض املركزي باملتحف.

م عدد كبري باله ملوكب املومياوات امللكية توافد منذ صباح اليوقاعيت املومياوات والعرض املركزي باملتحف القومي للحضارة املصرية واستق بعد افتتاح

انيا ا واملرية والعاملية من امريكمن ممثلي وكاالت االنباء والصحف وحمطات التليفزيون املص 400زائر باالضافة الي  800من الزائرين والذي وصل الي 

م بكافة  الصرية اليت يطل عليها املتحف ، وذلك مع االلتزاوفرنسا والصني واليابان واجنلرتا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض املركزي وحبرية عني

 االجراءات االحرتازية وضوابط السالمة الصحية املطبقة يف املتاحف.

 

 

 
 

 : موضوع النشرة
 

 

   



 

 

 

 
 املوضوع االول

 قطاع مياه الشرب والصرف الصحى
 أواًل: مياه الشرب

 :  2020 توزيع مياه الشرب النقية على االحياء باحملافظة فى عام -1

عدد السكان  ىـــــالح
 التقديرى 

إجمالى كمية المياه 
 /سنة3المنتجة الفعليةم

إجمالى  عدد المشتركين
المستهلك الفعلى 

من المياه 
 /سنة3م

نصيب الفرد  فى اليوم 
من المياه المنتجه 

 /سنة(3)م

نصيب الفرد من المياه 
 اخرى  منزلى /سنة(3المستهلكة )م

محطة مياه هيئة قناة 
 السويس

788489 18798000 197122 47608000 58 60 

الشركة القابضة لمياه 
 الشرب

26935000 

 60 58 47608000 197122 45733000 788489 اإلجمالـــــى
 3/4/2021الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تاريخ البيان:  -مصدر البيان: محطة مياة هيئة قناة السويس 

 التوصيات :
 مرانييل  يوصييي المركيير بضييرورة اييياةة الطاقيية الات يييي لمحطييات المييياه  لرييياةة كمييية المييياه المنت ييي ستييل  يتنا يي    ليي  ميي  التو يي  الت

 والمشروعات   اال تثماريي ال ديده   بالمحافظة  .
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فريق العمل

 مى خليل

 نهى محدى

 جورج حنا

 أمحد إسالم

كمية المياه المنتجه

كمية المياه المستهلكة

44500000

45000000

45500000

46000000

46500000

47000000

47500000

48000000

كمية المياه المنتجه كمية المياه المستهلكة



 

 

 

 نسبة األسر املتصلة بشبكات مياه الشرب النقية إىل إمجاىل األسر: -2

إجمالي  الحييييييييييل

 عدة األ ر

عدة األ ر 

 المتص ة

نسبة األ ر 

المتص ة إلل 
 إجمالي األ ر

طاقة مياه الشرب 

 /يوم3المسته كة م

 197122 197122 ي المحافظةإجمال
100% 47608000 

     اإلجميييالييييل

 3/4/2021تاريخ البيان:  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي -مصدر البيان: محطة مياة هيئة قناة السويس 
 :التت يق 

مييييياه النقييييية تتصييييي جمييييي  األ يييير بمحافظيييية السييييويس بمييييياة الشييييرب النقييييية سييييي  ال توجييييد منيييياطق محروميييية ميييي  ال .1
 ع ل مستوى المحافظة .

 التوصيات :
  ت يوصي المركر بضرورة اياةة الطاقة الات ية لمحطات المياه لرياةة كمية المياه المنت ة ستيل  يتنا ي   لي  مي  التو ي  التمرانيي والمشيروعا

 اال تثمارية ال ديدة بالمحافظة .
 
 
  

 بيان باملناطق احملرومة من املياه النقية : -3

ا م القرية  الوسده المح ية ييييييلالحييي

 )القطاع( الحروم

عدة السكان 

 التقديرى

 86735 ال ييييييوجيييييييييييييييد السيويييييييس

 283856 األربتييييييييي 

 197122 فيصييييييييييييي

 78848 عتيياقيييييييييية

 141928 ال نييايييييييي 

 788489 يييي ييي اإلجميالييييييل

 3/4/2021الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تاريخ البيان:  -مصدر البيان: محطة مياة هيئة قناة السويس 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 بيان حمطات املياه وحالتها فى احملافظة:  -4
تاريخ   أ م الموق  أ ماء المحطات

 اإلنشاء

إجمالل كمية 

مياه الشرب 
الات ية المنت ة 

 / يوم3م

المواق  التل تخدمها  سالة المحطة

تحت  ال تتمي تتمي  المحطة

 اإلنشاء

 محطة مياه هيئة قناة السويس 

محطة مياه هيئة قناة 

 السويس

 -األربتي 

ش وابور 

المياه آخر 
ش المدينة 

 المنورة

 مدينة السويس - - √ 350000 1905 

 - - - - 350000 إجمالي كمية المياه المنت ة 

 ة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيمحط 

قرية أبو  أبو عارف
 عارف

 -التمدة -قرية عامر - - √ 29000 2008 
 أبو يال

 -األلبان القديمة -كار سوةه - - √ 7500 2000  سي ال ناي  2، 1أبو عارف 

 -قرية عامر -أبوعارف
 التمدة

/ 1995  سي ال ناي  الش وفة

1988 

 الش وفة وتوابتهاقرية  - - √ 3000

/ 1942  قرية كبريت كبريت

1990 /
1997 

 قرية كبريت وتوابتها - - √ 9000

/ 1942  سي ال ناي  جنياة القديمة

1991 /
1996 

 قرية جنياة وتوابتها - - √ 4900

 غرب الناق   √ 5200   سل ال ناي   غرب الناق

ت وجنياة قرية كبري - - √ 16000 2009  قرية كبريت جنياة ال ديدة
 والش وفة ال ديدة

قرية شباب  الرائد

الخري ي / 
 سي فيصي

 قرية الرائد وتوابتها - √ - متوقاة  1994 

 - - - - 74600 إجمالي كمية المياه المنت ة

 .3/4/2021البيان: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   تاريخ  -مصدر البيان: محطة مياة هيئة قناة السويس     
 :  التت يق

محطات المياه المنت ة )محطة مياه هيئة قناة السويس ومحطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي(  وباقل المنياطق عي  طرييق  .1
 الرف  .

 فيصي (  –عتاقة  –األربتي   –سياء األربتة ) السويس وهل تقوم بتغذية األ /يوم 3الف م 350تنتج محطة مياه هيئة قناة السويس  .2
   /يوم3م 74600تنتج محطات الشركة القابضة لمياه الشرب  .3



 

 

 

 ثانيًا : الصرف الصحي

 موقف حمطات الصرف الصحي: -1

الطاقة الك يي  موق  المحطة ا م المحطة
 / يوم3م

نسبة  نوع المحطة
 التشغيي

 المواق  التل تخدمها

محطة رف  صرف  32000 السويس -ش الشهداء ارب القديمة

 صحي رئيسية

 السويس 0%

 السويس %100 رئيسية 33469 السويس -ش الشهداء ارب ال ديدة

 بورتوفيق %90 فرعية 25612 بورتوفيق 1بورتوفيق 

 الغري  وما سولها %99 فرعية 6387 الغري  السواسي

 التبور %80 رئيسية 29645 التبور الرراير القديمة

 التبور %70 رئيسية 61640 التبور الرراير ال ديدة

 كار سوةه وما سولي %80 فرعية 11896 كار سوةه كار سوةه

 الترعة وما سولها %80 فرعية 11907 الترعة األربتي 

 -المدينة المنورة -تي الق رم %80 رئيسية 9578 تي الق رم تي الق رم
 مساك  النبي مو ل

 األمي وما سولها -فيصي %70 رئيسية 8917 ب وار سي فيصي فيصي

 األمي -الممير -أكتوبر24 %90 رئيسية 4859 أكتوبر 24 أكتوبر 24

 ااأليواء والصا -الترايس -الحرفيي  %100 رئيسية 12935 الحرفيي  الحرفيي 

 ال ناي  بالكامي %90 رئيسية 146106 جبالية الاار ال باليات

 التمدة %90 فرعية 929 التمدة التمدة

 قرية عامر %30 فرعية 2629 قرية عامر قرية عامر

 المنشية %100 فرعية 25126 منشية أوالة  المة المنشية

 الشتراوية %100 فرعية 724 الشتراوية الشتراوية

 أبو الروس -الحطابي %90 فرعية 1611 الحطابي أبو الروس الحطابي

 عمر ب  الخطاب %90 فرعية 5786 عمر ب  الخطاب عمر ب  الخطاب

 سي الكويت -عرب المتمي %90 رئيسية 2981 عرب المتمي عرب المتمي

 المحافظة بالكامي %100 رئيسية 230000 عتاقة راف  عتاقة

 المحافظة بالكامي %100 متال ة 230000 عتاقة محطة متال ة عتاقة

 المحافظة بالكامي  %100 متال ة  2000 ال ناي   محطة جنياة 

 م . 3/4/2021ضة لمياه الشرب والصرف الصحي.              تاريخ البيان: مصدر البيان: الشركة القاب                     
 

 :التت يق
محطييييية فرعيييييية ع يييييل مسيييييتوى  11محطيييييات رئيسيييييية ل صيييييرف الصيييييحي وعيييييدة  10يوجيييييد بمحافظييييية السيييييويس عيييييدة  .1

 المحافظة ككي.
لصييييحي محطيييية تنقييييية م متيييية وهييييي ناسييييها المحطيييية المتال يييية لمييييياه الصييييرف ا 1يوجييييد بمحافظيييية السييييويس عييييدة  .2

 بالمحافظة وتوجد في سي عتاقة.
  



 

 

 
 

 نسبة االسر املتصلة بشبكة الصرف الصحى اىل امجاىل االسر : -2
 

 اجمالل طاقة الصرف الصحل نسبة اال ر المتص ة الجمالل اال ر عدة اال ر المتص ة اجمالل عدة اال ر الحيييييل

 / عام3م

 15278535 %100 21083 21684 السويس

 55477080 %99 67945 70964 االربتي 

 9563000 %96 45510 49281 فيصي

 1576800 %70 19194 19712 عتاقة

 10497400 %40 30230 35482 ال ناي 

 92392815 %87 183962 197122 االجمالل

 3/4/2021مصدر البيان: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.       تاريخ البيان:              
 

 :التت يق 
 .%87بنسبة  183962ب غ إجمالي عدة األ ر المتص ة بالصرف الصحي بمحيافظة السويس  -

 التوصيات:
 وكبريت يوصي المركر بسرعة االنتهاء م  شبكة الصرف الصحي بمنطقة عمر ب  الخطاب باألربتي  وقريتل جنياة  -
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 املواقع احملرومة من شبكات الصرف الصحى : -3

 
 عدة السكان  ةا م المنطق الحييييل

 ال يوجد السويس

 400 ورش السكة الحديد االربتي 

 500 اليهوةية

 1500 عرب المث  

 5000 الرائد فيصي )قرى شباب الخري ي (

 محمد عبده

 يو ف السباعي

 محمد كريم

 500 عرب الدبور والدروج عتاقة

 3050 األتكة

الكبانون القديم ب وار قسم شرطة 
 عتاقة

6000 

 10000 مناطق التو تات بال باليات ال ناي 

 4000 الحسني

 4000 المشروع

 6000 منشية الرجولة

 40000 عرب قرية عامر -المتبر

 4000 عربة فريد طحيمر

 3000 أبو ترك شرق وغرب

 4000 شرق وغرب 46

 3000 وابور الم ح وعربة بركات

 3000 البطراوي

 3000 مهاوةةالتمدة شرق وال

 6000 أبو  يال

 4500 أبو عرابي وأبو سسي 

 15000 الش وفة

 7000 شندورة

 11000 كبريت البحارة وكبريت الماارق وتوابتها

 12500 جنياة وتوابتها

 2000 عيون مو ل

 3000 عربة يا مي  والكراني

  .3/4/2021تاريخ البيان:                           مصدر البيان: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.   



 

 

 املوضوع الثانى

 قطاع الكهرباء

 

 توزيع الطاقة )املستهلكة / املنتجة( على مستوى أحياء احملافظة : -4

 
 

عدد  الحى
السكان 
 التقديرى 

اجمالى الطاقة المستهلكة  عدد المشتركين
 س0و0ك

اجمالى الطاقة 
 س0و0المنتجة ك

نصيب 
الفرد من 
الطاقة 
 المنتجة

نصيب الفرد 
من الطاقة 
المستهلكة 

 لالنارة
لالستخدام  لالنارة اجمالى صناعى انارة 

 الصناعى
 1036 1088 94327833 21144876 68691156 32562 7972 24590 86735 السويس

 637 669 189817299 17541180 163237200 100933 16335 84598 283856 االربعين

 607 638 125683387 5248908 114449556 51076 3198 47878 197122 فيصل

 983 1033 81420040 2994804 74548092 48136 1109 47027 78848 عتاقة

 556 584 82924430 7947000 71028648 42395 3912 38483 141928 الجناين

 694 728 574172989 54876768 491954652 275102 32526 242576 788489 االجمالى

 .3/4/2021الكهرباء.                                           تاريخ البيان: مصدر البيان: شركة القناه لتواي                           
 
 

  



 

 

 بيان حمطات التوليد واحملوالت وطاقتها االنتاجية : -5

نوع  موق  المحطة أ م المحطة

المحطة 
)توليد / 

 محوالت(

الطاقة 

 التصميمية

تاريخ 

 اإلنشاء

نوع الوقوة 

 المستخدم

الطاقة 

الات ية 
 )ك.و.س(

 مناطق التل تخدمها المحطةال

محطة توليد كهرباء 
 عيون مو ل

كم بتد ناق 20
الشهيد أسمد 

 سمدي جنوبا  

( 320x2) توليد
 م.و.س640

غاا  1987
طبيتي+ 

 مااوت

640000 
 ك.و.س

 الشبكة الموسدة

منطقة  -السويس 1الرعارانة 
 126ك -الرعارانة

 السويس/ الغرةقة

يونيو  م.ف.أ 525 محوالت
1998 

نقي الطاقة المولدة م  طاقة  م . و 425 -
الرياح ل شبكة الموسدة باإلضافة 

لخدمة مغذيات لوسات التواي  
الحوري بقطاع السويس، 

الرعارانة بقطاع البحر األسمر، 

 القرى السياسية بالمنطقة.

منطقة  -السويس 2الرعارانة 
 130ك -الرعارانة

 السويس/ الغرةقة

نوفمبر  م.ف.أ 250 محوالت
2009 

 م . و 120 -

ع ل خ يج  محطة كهرباء عتاقة
 السويس

ألف 78840 توليد
مي اوات/ 

 اعة 
  نويا  

ألف  42090 غاا ومااوت 1985
مي اوات/ 

  اعة

 الشبكة الموسدة

محطة كهرباء السويس 

 الحرارية

جنوب محافظة 

السويس خ ف 

شركة السويس 
 لتصني  البترول

 االنتهاء م  اعمال التطوير  تم

 .م3/4/2021مصدر البيان: شركة القناه لتواي  الكهرباء.                                             تاريخ البيان:                       
 
 

 املواقع احملرومة من خدمات الكهرباء: -6

  م3/4/2021تاريخ البيان:  مصدر البيان: شركة القناه لتواي  الكهرباء.                                                                        

ا م الموق   اجمالل عدة اال ر الحل

 المحروم

عدة اال ر ل موق  

 الحروم

 الل اال رنسبة اال ر المحرومة الل اجم

 يييي ال ييييوجييييييييييييييييييييييد السويس

 يييي االربتي 

 يييي فيصي

 يييي عتاقة

 يييي ال ناي 

 يييي يييي يييي يييي االجمالل



 

 

 املوضوع الثالث

 قطاع التليفونات

 تطور خدمة التليفونات باحملافظة : -7

عدة الخطوط  اجمالل عدة المشتركي  اجمالل الستة بااللف خط اجمالل عدة السكان السنة

 المستغ ة بااللف خط

اجمالل عدة 

 المنتظري 

نصي  السكان م  

 الخطوط المتاسة

 0.86 43329 111662 111662 156790 650847 2018عام 

 1.86 45305 99256 99256 115472 728180 2019عام 

 788489 2020عام 
171464 115952 115952 55512 0.28 

 13/4/2021مصدر البيان: الشركة المصرية لإلتصاالت.                                      تاريخ البيان: 

 :التت يق

 ( 197122)  2020سي  ان عدة األ ر عام 0.28 ياونات نصي  األ رة م  الت .1

 التوصيات

  تيم  يوصل المركر برياةة  تة  عدة الخطوط وخاصة فل سل عتاقة  الذى يتمير بتم يات التشييد والبنياء سيي  تقي  فييي جميي  الميدن ال دييدة  اليذى
 االنتهاء م  بنائها او ال ارى تشيدها .

 

 

 

1
33%

2
33%

3
34%

2020الى2018تطور عدد الخطوط  من 

1

2

3



 

 

 ف فى أحياء احملافظة :توزيع مكاتب الربيد والتلغرا -8
 

 وكالة بريدية عدد مكاتب التلغراف عدد مكاتب البريد الحــــــي

 البريد السري   كة سديد أه ية سكومية

 3 0 3 0 0  6 السويس

 1 0 4 0 0  5 االربعين

 1 0 2 0 0 7 فيصل

 0 0 1 0 0 11 عتاقة

 0 0  1 0 0 9 الجناين

 5 0 11 0 0 38 االجمالى

 .3/4/2021مصدر البيان : منطقة بريد السويس.                                 تاريخ البيان:  
 

 

 :2020توزيع خدمة التليفونات بأحياء احملافظة عن عام  -9

 اجمالل عدة المنتظري  اجمالل عدة المشتركي  اجمالل الخطوط المتاسة اجمالل عدة السكان الحل

 ظرمنت مح وا

 788489 االجمالل
171464 115952 1955 45305 

 13/4/2021مصدر البيان: الشركة المصرية لإلتصاالت.                                           تاريخ البيان: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 :2020توزيع خدمة االتصاالت بأحياء احملافظة عن عام -10

 مكات  اتصاالت خاصة كبائ  خاصة كبائ  الخدمة التامة خدمة االتصاالت  نترال الحل

نصف  الل

 الل

 مح ل محافظات ةولل ت كس يدوى

 X √ √ √ 60 0 0 √ √ √ السويس

 X X X √ √ √ 48 0 0 √ االربتي 

 X X X √ √ √ 22 0 0 √ فيصي

 X X X √ √ √ 32 0 0 √ عتاقة

 X X X √ √ √ 8 0 0 √ ال ناي 

 0 0 6 - - - - - - - السالم

 0 0 25 - - - - - - - قبورتوفي

 0 0 201 - - - - - - - اإلجمالي

 م . 13/4/2021مصدر البيان: الشركة المصرية لإلتصاالت.                               تاريخ البيان: 

 القرى احملرومة من خدمة النداء االىل : -11
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 نقاط الضعف نقاط القوة تم متابعتهااألنشطة التي  اســـم الموقع م

الحكومة اإللكترونية  متابعة كافة أنشطة المركز حي السويس 1

 قواعد البيانات

 عدم اصدار النشرة الشهرية-

السجالت و قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز حي األربعين 2

 البيانات

- 

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز حي فيصل 3

 الخططوالت السجو

 عدم إصدار النشرة الدورية

قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركز حي عتاقة 4

 السجالتوالبيانات 

 

قواعد  والنشرة متابعة كافة أنشطة المركز حى الجناين 5

 السجالتوالبيانات 

 عدم إصدار النشرة الدورية

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

قواعد البيانات  ة أنشطة المركزمتابعة كاف

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

 

قواعد والسجالت  متابعة كافة أنشطة المركز الشئون الصحية 7

 البيانات

 عدم إصدار النشرة الدورية

 الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركز الزراعة 8

 قواعد البيانات

 عدم إصدار النشرة الدورية

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز يمالتربية والتعل 9

 الخطط السجالت

 

التحديث للقطاعات   متابعة كافة أنشطة المركز القوي العاملة 10

السجالت قواعد 

 البيانات

 عدم إصدار النشرة الدورية

 املعلومات اكزملر امليداني الدعم تقرير األقل للمستويات امليداني الدعم متابعة

 وحدات معلومات المستوى األقل
 أرسلت النشرة الوحدات التى

 درجات التقييم %

 جيد جيد جدا   ممتاز

 

 ضعيف

 ال يوجد     االربعين األحياء
  - - الجناين

     عتاقة
   - السويس
  - - فيصل

  - - المديريات
 

 ء واملديرياتنشرات الوارده من االحياالم يتقي

 

 

 10املراكز اليت مت املرور عليها :
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