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 األخبار اإلعالمية   

 السيد اللواء عبد المجيد صقر فى إحتفالية ليلة االسراء والمعراج بالسويس

 المعراجو اإلسراء ليلة ذكرى بمناسبة لسويسا محافظة أقامته الذي األحتفال السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء حضر
 محمد اللواءو الميداني الثالث الجيش قائد عرفات رأفت رفيق اللواء بحضور السويس بحي بورتوفيق بمنطقة بدر بمسجد

 .السويس أمن مدير جاد
 الوزيرو للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور االحتفال وحضر

 ئيسر الشرقاوي السيد والدكتور السويس بمحافظة السعودية العربية للمملكة العام القنصل الطلحي هللا عبد المفوض
 داتوالقيا للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد االمن مدير نائب المنتصر عبد محمد واللواء السويس جامعة

 .السويس وأهالي االوقاف مديرية وقيادات والشعبية التنفيذية
 افاألوق وزارة وكيل العجمي محمد الشيخ كلمة ثم ، سليم محمد وائل الشيخ للقارئ الكريم القران من بآيات الحفل وبدأ

 . الطيبة الليلة هذه أحياء وفضل( ص) محمد لسيدنا والمعراج اإلسراء معجزة من المستفادة الدروس حول بالسويس
 روجوالع األقصى المسجد إلى الحرام المسجد من وسلم عليه هللا صلى بسيدنا اإلسراء تم كيف عن عجمي لشيخا وتحدث

 وموت طالب، أبو عمه موت عند وسلم عليه هللا صلي محمد سيدنا بها مر التي المحنة ان قائال ، العلى السماوات إلى به
 وجل زع هللا عند من الفرج جاء الشدائد وبعد المنح تأتى المحن فبعد ، عنها هللا رضى خويلد بنت خديجة السيدة زوجته
 ليص محمد سيدنا عن دينية واناشيد بتواشيح صابر محمد صابر الشيخ األحتفال وأختتم. والمعراج االسراء معجزة وهي
 درب بمسجد شاءالع صالة السويس أهالي و والقيادات وجاد ورفيق صقر وأدي والمعراج االسراء ومعجزة وسلم عليه هللا

 . العطرة المناسبة بهذه التهاني والقيادات المحافظ وتبادل
 
   

 الزهور من اكاليل يضعون االمن ومدير الجيش وقائد السويس محافظ

 بعجرود المجهول ندىالج قبر على 

 دقائ عرفات رأفت رفيق واللواء السويس محافظ صقر عبدالمجيد اللواء وضع

 أمام الزهور من أكاليل ، السويس أمن مدير جاد محمد واللواء الثالث الجيش

 . عجرود بمنطقة المجهول الجندى نصب

 اصةالخ قابرالم أمام الفاتحة بقراءة االمن ومدير الثالث الجيش وقائد المحافظ قام

 كرىذ بمناسبة بالسويس الثالث الجيش لرجال التهنئة وقدموا المجهول بالجندى

 .األرض وتحرير سيناء تحرير

 

 



 

 

 

  المستقبل الى طريقك الصغيرة المشروعات مؤتمر ثمار

  السويس أبناء علي تاكسى سيارة 05 لتوزيع العلنية القرعة يشهد صقر                    

 ابناء علي" أجرة" تاكسى سيارة 05 عدد لتوزيع العلنية القرعة السويس محافظ صقر المجيد عبد حضراللواء
 فظمحا نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور ، البترول النصر اكاديمية بقاعة االربعاء اليوم مساء السويس
 خصصةالمت للشرطة االمن مدير مساعد كامل ياسر واللواء العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس
 .بالمحافظة والشعبية التنفيذية القيادات من وعدد للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد
 اكسيت سيارة علي والحصول القرعة في التوفيق سيحالفهم لمن التهنئة السويس محافظ قدم القرعة بداية وفي
 . كبيرة تبتسهيال بالسويس والمتوسطة الصغيرة المشروعات جهاز تمويل خالل من
 المستقبل الى طريقك الصغيرة المشروعات مؤتمر توصيات ثمار ضمن تاتي القرعة ان علي المحافظ واكد

 . السويس لشباب عمل فرص توفير اجل من الماضى يناير في انعقد الذى بالسويس
 سيتم ىمالك سيارات من عدد أوضاع لتوفيق"  تاكسى أجرة"  معدنية لوحة 055 هناك ان الي صقر واشار
 .  جادة عمل فرصة على للحصول السويس ابناء من للمتقدمين عليها العلنية القرعة إجراء
 فيرتو على تسعى الدولة ان مؤكدا ، عملهم اثناء المواطنين مع التعامل حسن بضرورة السائقين المحافظ وطالب
 اخري مشروعات عدة هناك بان ظالح يحالفه لم ان واشارالي.  البطالة مشكلة لحل للشباب ومشرعات عمل فرص
 . الصغيرة المشروعات جهاز بها يقوم
 التاكسى سائقي من المتقدمين ان الجديد والمتوسطة الصغيرة المشروعات جهاز مدير ، العمارى سليمان قال

 إحتياطيا اسما   05 اختيار تم انه الي مشيرا ، اجرة تاكسى سيارة 05 على للحصول مهنية رخصة على حاصلين
 . القرعة في الفائزين من احد اعتذار حالة فى االنتظار قوائم ىف

 والمهندس النواب مجلس أعضاء نصير ونانسي متولي وطارق خليل وطلعت المصري محمد من كال القرعة حضر
 شركة ورئيس الجغرافية المنطقة رئيس عليوة محمد والمهندس للبترول النصر شركة رئيس هللا عبد محمد

 ومدير ةواالمني التنفيذية القيادات من ولفيف السويس مرور مدير رشاد محمد والعميد البترول علتصني السويس
 . السويس شباب من كبير وعدد االحياء ورؤساء المديريات

 
  

 



 

 

  
 للمواطنين مخفضة بأسعار"  رمضان أهال  "  معارض إقامة : السويس محافظ

 بدع طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور اجتماعا   السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء عقد
 .المبارك رمضان شهر الستقبال الخدمات مديريات تعداداتاس على للوقوف للمحافظة العام السكرتير العظيم
 وأرخص دةجو بأعلى السلع توفير بضرورة والتجار التموين ومديرية التجارية الغرفة على المحافظ أكد االجتماع بداية وفي

 والطب لتموينا ومباحث التموين على مشددا   ، رمضان شهر خالل المواطنين واحتياجات الغذائية السلع لكافة األسعار
 زيزةع الدكتورةً   مكلفا. بها واللحوم الغذائية السلع سالمة من والتأكد األسواق للمرورعلى تفتيش حمالت بعمل البيطري
 . مخفضة باسعار األحياء جميع في البلدي اللحوم لبيع شوادر فتح لبيطري ا الطب عام مدير عثمان

  السويس شوارع من اإلشغاالت لرفع ساعة 02 الـ طوال العمل بتكثيف المرافق شرطة مدير علي المحافظ اكد كما
 خالل زالمخاب لتشغيل زمني جدول بعمل التجارية بالغرفة المخابز شعبة مع بالتنسيق التموين عام مدير صقر كلف كذلك
 . األحياء بجميع اليوم طوال الخبز لتوفير رمضان شهر

 كةمشار على مؤكدا   ، السويسي المواطن أجل من األسعار في المغاالة عدمو السلع بتوفير التجار جميع من المحافظ وطالب
 اتهذ الوقت في مؤكدا  "  رمضان أهال  "  معرض في والمشاركة السلع لتوفير الصغيرة المشروعات وجهاز التجارية الغرفة
 غاالتإش أي لرفع المرافق مع والتعاون الشوارع وكنس المخلفات ورفع العمل وتكثيف التواجد بزيادة األحياء رؤساء على

 .باألحياء
 جميع في للصالة ساحة 66 عدد على تشرف سوف المديرية إن األوقاف عام مدير عجمي محمد الشيخ أكد االجتماع وخالل
 المحافظ لتوجيهات تنفيذا األوقاف موافقة بدون للصالة ساحات إقامة منع علي مؤكدا ، السويس مناطق

 حياءاأل ورؤساء بالسويس التجارية الغرفة رئيس المالح ومحمد التموين عام مدير العابدين زين عماد كال االجتماع حضر 
 الجمعيات ورئيس الصغيرة المشروعات وجهاز الخدمات ومديريات المدنية والحماية والمرور المرافق شرطة ومديري
 .بالمحافظة العسكري المستشار ونائب الفني والمكتب الميدانية والمتابعة التجميل جهاز ومدير األهلية

 

  

 اإلنسان لحقوق القومي المجلس ممثلي يستقبل السويس محافظ
 سالم حصال الدكتور بهبمكت اليوم السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء استقبل
 القومي المجلس فرع مدير صالح ومنتصر اإلنسان لحقوق القومي المجلس عضو
 . بالسويس االنسان لحقوق
 مجال في للمواطنين خدمات تقديم في المجلس دور حول حوار دار اللقاء وفي

 القومي المجلس وفد قام ،.  بالمحافظات الصحية الخدمات ومنها ، االنسان حقوق
 حيالص التأمين ومستشفي العام السويس مستشفي الي بزيارة االنسان وقلحق
  العامة بالمستشفيات الطبية بالكوادر وااللتقاء بهما الطبية االقسام لتفقد

 يعقده والذي«  الصحة في االحق» العام للمؤتمر التحضير إطار في ذلك يأتي 
 رؤية لعرض والهيئات تالوزارا من كبير عدد بحضور المقبل مايو 0 يوم المجلس
 يف مصر في الصحي للنظام المستقبلية والنظرة الصحية الرعاية حول المجلس
 الشامل الصحي التأمين نظام إطار وفي المجال هذا في يحدث الذي التطور ضوء
 زيارةب سيقوم المجلس وفد ان يذكر . السويس محافظة ثم ببورسعيد سيبدأ الذي

 ودمياط وبورسعيد االسماعيلية ثم يسبالسو بدأها القناة محافظات

 



 

 

  
 بالسويس القادمة الفترة خالل األمية علي للقضاء خطة

 نفيذيالت الجهاز رئيس عمري أحمد عاشور الدكتور اليوم صباح بمكتبه السويس محافظ رصق المجيد عبد اللواء استقبل
 ظةلمحاف العام السكرتير العظيم عبد طارق اللواء بحضور له المرافق والوفد الكبار وتعليم األمية لمحو العامة للهيئة

 .السويس
 للقضاء يةالمعن الجهات كافة وتضافر العمل وآليات ويسبالس األمية على للقضاء المستقبلية الخطة مناقشة تم اللقاء وفي
 من ةخالي السويس إلعالن السويس محافظ مع بالتنسيق الهيئة وضعتها التي اإلستراتيجية خالل من األمية ظاهرة على
 فترةال خالل األمية من خاليين السويس أحياء من اثنين إعالن أهمية علي السويس محافظ وأكد .القادمة الفترة خالل األمية
 ميةاأل من خالية السويس لتصبح الظاهرة هذه من خالية األحياء باقي إلعالن تباعا   العمل سيتم انه علي مشيرا ، القادمة
 يقبالتنس المعنية الجهات جمع بمشاركة خطة ووضع األميين عدد لتحديد قوية بيانات قاعدة عمل أهمية إلى صقر ،واشار

 محافظينال مع مستمر تعاون هناك ان إلى الهيئة رئيس أشار جانبه ومن . االمية علي للقضاء الكبار لتعليم العامة الهيئة مع
 . مصر مستوى على المستدامة التنمية لتحقيق"  متعلم مليون 055"  مبادرة تنفيذ على والعمل الهيئة أهداف لتحقيق
 حوم لفرع ودعمه وتعاونه لجهوده تقديرا السويس ظمحاف صقر المجيد عبد للواء الهيئة درع عمري عاشور الدكتور وقدم
 ريدف وعلياء بالسويس األمية محو فرع مدير اسماعيل عزيزة من كال   اللقاء حضر . الظاهرة علي للقضاء بالسويس االمية
 .الكبار وتعليم األمية محو هيئة مسئولي من وعدد الجناين حي رئيس

 
  

 بالسويس الحرة بالمنطقة جديدة مشروعات إقامة علي الموافقة
 تحيف أحمد بحضورالسيد السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء برئاسة بالسويس الحرة المنطقة إدارة مجلس وافق
 0 دعد إنشاء على األحمر البحر مواني هيئة سرئي صالح أيمن واللواء بالسويس الحرة للمناطق المركزية اإلدارة رئيس

 في عمل فرصة 65 ويوفر مربع متر 0055 مساحة على ، دوالر مليون 0.0 مال برأس الحرة بالمنطقة جديد مشروع
 6 لعدد سابقة موافقات إلغاء على اإلدارة مجلس ووافق . البترولية خدمات وحقول وخزانات لنشات تصنيع نشاط

 لىع أيضا   المجلس ووافق ، الحرة بالمناطق بها المعمول والتنظيمية واإلدارية المالية بالنواحي امهمالتز لعدم مشروعات
 02عدد عرض تم المجلس وفي . دوالر مليون 0.2 تقدربـ بزيادة ومشروعات شركات 8 لعدد االستثمارية التكاليف زيادة
 ةأنشط إضافة أو العمل لتيسير والشركات المشروعات هذهل التعديالت بانهاء الحرة بالمنطقة الشركات من مقدمة مذكرة
 جمارك قطاع رئيس النجار محمد بحضور المجلس اجتماع خالل ذلك جاء . البنود بعض وتعديل نشاط أومزاولة جديدة

 ةجاريالت الغرفة رئيس المالح ومحمد بالمحافظة االستثمار إدارة مدير سعد ومنى عتاقة حي رئيس شوقي ووليد السويس
 جمعية دور تفعيل أهمية على المحافظ أكد المجلس وفي.الحرة المنطقة إدارة مجلس وأعضاء بالسويس المصرية

 السويس والتطويرفي للتنمية المجتمعية المشاركة في الحرة بالمنطقة للمستثمرين
 
  



 

 

 

  

 

 بالسويس اليتيم ومبي واالحتفال المثاليات االمهات تكريم
 لبترولل النصر بأكاديمية اليتيم ويوم السويس مستوي علي المثاليات االمهات لتكريم احتفالية السويس محافظة نظمت

 فظةللمحا العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء وحضور برعاية بالسويس
 ظةمحاف مستوى على المثاليات األمهات بتكريم صقر المجيد عبد اللواء وقام الجتماعيا التضامن عام مدير فهمي ومرفت
 أنوارو السويس مستوي علي واالولي الجمهورية مستوي علي عشر الثالثة المثالية األم علي محمود نعيمة وهن السويس

 لومنا الخامسة زيد ابو خميس ومني الرابعة المجد ابو وزينب الثالثة محمود ربيع وسميرة الثانية اسماعيل علي ابو
 زوجهال بكلي وتبرعت اسرتها علي حافظت التي المثالية االم محمد سالم وجيهان البديلة المثالية االم رمضان احمد السيد
 مدار يعل المتميز لعطائهن تكريما وهدايا تقدير شهادات بمنحهم وذلك اللطيف سميرعبد مجند الشهيد والدة المثالية واالم

 ، شهيد أم وكل وسويسية مصرية أم لكل والشكر التحية السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء وقدم.طويلة سنوات
 االدني ألم وتحية أجلهم من وكافحت أوالدها ربت أم كل الي فتحية والكفاح، للعطاء رمزا هي المصرية األم ان الي مشيرا
 بيوم الاالطف مع واالحتفال المثاليات االمهات لتكريم اليوم بوجوده غةالبال سعادته عن صقر واعرب قلوبنا فى التي مصر
 كما ، خميس مني المثالية االم بها وفازت السويس محافظة من مقدمة عمرة بجائزة للفوز علنية قرعة اجراء وتم. اليتيم
 . محمد سالم جيهان المثالية لالم اخري عمرة النواب قدم

 مسابقة تنظيم خالل من تم المثاليات االمهات اختيار ان بالسويس االجتماعي تضامنال عام مدير فهمي مرفت وأكدت
 أنس ودار المتكاملة للرعاية دارالحنان ألطفال الهدايا المحافظ وقدم.وحيادية شفافية بكل محدد وشروط بقواعد وضعت

 لسمج عضوا نصير ونانسي خليل تطلع من كال حضراالحتفال.  اليتيم بيوم االحتفال بمناسبة الرحمة ودار مالك بن
 حياءاال ورؤساء السويس حي رئيس فوزي ومحمود بالسويس االهلية الجمعيات اتحاد رئيس الحسن ابو ورمضان النواب

 االهلية الجمعيات ورؤساء التنفيذية والقيادات المرأة وممثلي والمسيحي االسالمي الدين ورجال المديريات ومديري
 . باألحتفالية المكرمات المثاليات أسراألمهاتو النسائية والقيادات

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  ةالقمام من الوقود النتاج مصنع يفتتحان البيئة ووزير السويس محافظ 
 وزير دفؤا ياسمين والدكتورة السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء افتتح
 احدى جيوسايكل بشركة القمامة من الوقود النتاج مصنع أول البيئة

 رفيق اللواء بحضور بالسويس السخنة بالعين الفارج شركات مجموعات
 ضواع متولي وطارق خليل وطلعت الميداني الثالث الجيش قائد عرفات رأفت
  بالسويس النواب مجلس

 المجال فى العالمية التكنولوجيا أحدث على أنشئ قد المصنع ان يذكر 
 طقةمن فى موعةللمج مصنع أكبر بذلك ليصبح جنيه مليون 055 باستثمارات

 . وافريقيا األوسط الشرق
 شكله في البديل الوقود لتوفر سنويا طن الف 055 انتاجية بطاقة ويعمل
 ليدخل ةالسخن بالعين مصر لألسمنت الفارچ لمصنع توجيهه يتم حيث النهائي

 التصنيع عملية فى



 

 

  
 لجديدا بالمصنع القمامة تدوير خطوات يتابعان البيئة وزير و السويس محافظ

 اول ، البيئة وزير فؤاد ياسمين والدكتورة السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تفقد
 ينبالع الفارج شركات مجموعات احدى جيوسايكل بشركة القمامة من الوقود النتاج مصنع
 ناءوالب الهدم مخلفات تدوير اعادة عمليات البيئة ووزير السويس ظمحاف تابع ، السخنة

 لعينا بمنطقة القمامة من الوقود النتاج مصنع اول افتتاح أثناء على ذلك ، جاء المصنع فى
 زارةو ممثل هللا عبد أحمد اللواء و الثالث الجيش قائد رأفت رفيق اللواء بحضور السخنة
 اعضاءو مصر الفارج لشركة التنفيذى الرئيس المنسى نحسي المهندس و الحربى االنتاج
 المهندس اوضح. عتاقة حى رئيس شوقى ووليد خليل طلعت و متولى طارق النواب مجلس
 حدثأ على تم جيوسايكل مصنع ان الجولة خالل بالشركة المصانع قطاع رئيس غريب خالد

 مصنع أكبر بذلك ليصبح جنيه مليون 055 باستثمارات المجال فى العالمية التكنولوجيا
 لتوفر سنويا طن الف 055 انتاجية بطاقة ، وافريقيا األوسط الشرق منطقة فى للمجموعة

 العينب مصر لألسمنت الفارچ لمصنع توجيهه يتم حيث النهائي شكله في البديل الوقود
 مثلي المصنع هذا أن على ، صقر المجيد عبد اللواء اكد. التصنيع عملية فى ليدخل السخنة
 الفاتالمخ على للقضاء ونسعى ننخط اننا حيث المخلفات تدوير مجال في لنا قصوى اهمية
 ويرتد مجال فى المدينة ارض على يكون بان وفخورين حديثة علمية بطرق السويس فى

 اكدت. المجال هذا فى جنية مليار إلى مليون 055 من االستثمارات زيادة ونتمنى المخلفات
 هذه استمدامة فى جاهدة تعمل الوزرة ان على البيئة، وزير ، ؤادف ياسمين الدكتورة

 المواطن يؤرق المخالفات ملف وان الطبيعة الموارد توفير مع خصوصا المشروعات
 المصري .
 المثمر التعاون وان المخالفات من للتخلص كاملة منظومة اعد البيئة جهاز ان واضافت

 ربةالتج هذه وان المخالفات بتدوير الخاصة انعالمص توفير فى الحربى االنتاج وزارة مع
 في وتابعت.صفر المخالفات مخرجات المطاف نهاية وفى الوقود من أنواع اربع تنتج

 ان والوزارات والمحافظات المدنى المجتمع مشاركة المنظومة خالل من نامل اننا كلمتها،
 بذلك القيام على رقاد الخاص القطاع وان % 85 الى % 05 من التدوير نسبة فى نصل

 .المجال هذا في العاملة الشركات زيادة ونتمنى
 

 

  

 

 تحونيفت0 السالم مدينة وأهالي والشرطة الثالث والجيش السويس محافظ 
 شعبان من النصف بليلة األحتفال في وقاص ابي بن سعد مسجد

 يدوالعم السويس امن مدير جاد محمد واللواء السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللوء أفتتح
 ركانا رئيس شحاته حسام والعميد الميداني الثالث الجيش قائد عن نائبا   منصور محمود هاني
 فيصل بحي 0 السالم بمدينة وقاص ابي بن سعد سجدم الميداني الثالث بالجيش02 الفرقة
 العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد بحضورالدكتور أمس مساء

 اويسعد وخالد السويس جامعة رئيس الشرقاوي السيد والدكتور للمحافظة العام السكرتير
 وزارة وكيل عجمي مدمح الدكتور حضراالفتتاح كما للمحافظة المساعد العام السكرتير
 من وعدد بالسويس االزهرية المنطقة مدير الحمادي احمد والدكتور بالسويس االوقاف
 االزهر وقيادات 0 السالم 0 السالم مدينتي وأهالي والشعبية واألمنية التنفيذية القيادات
 اوقاف مديرية أقامته الذي االحتفال االفتتاح وأعقب بالسويس األوقاف وأئمة الشريف
 احهافتت بعد وقاص ابي بن سعد بمسجد شعبان من النصف ليلة ذكري بمناسبة السويس
 هاالتوإبت الصاحي محمود للقارئ الكريم القرآن الحكيم الذكر من بايات األحتفال وبدأ. رسميا
 لمتهك وفي. سليم محمد وائل المبتهل للشيخ وسلم عليه هللا صلي هللا رسول مدح واناشيد
 ليلة من المستفادة الدروس عن بالسويس االوقاف وزارة وكيل عجمي محمد الدكتور أشار

 هرالش هذا في الليلة بهذه وسلم عليه هللا صلي محمد سيدنا فرحة وعن شعبان من النصف
 امالحر المسجد الي المقدس بيت من القبلة وتحويل المعظم رمضان شهر حلول وقرب الكريم
 والبغضاء والحسد والغل الحقد من التغير منها تعلمنا هاي قصة انها قائال ، المكرمة بمكة

 . الظن وحسن والخير والطاعة المحبة الي والسوء
 واالمنية والتنفيذية العسكرية والقيادات االمن ومدير المحافظ أدي االحتفال نهاية وفي

 . هحبافتتا إيذانا الجديد بالمسجد العشاء صالة السويس وأهالي والنواب االحياء ورؤساء
 

 



 

 

  

 السويس محافظة عمليات غرفة عمل يتابع صقر

 تالعمليا غرفة بتفقد السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام

 سير لمتابعة السويس محافظة عام بديوان والكوارث االزمات ومركز

 . الدستور مواد تعديل علي االستفتاء عملية

 ةللمحافظ العام السكرتير العظيم عبد طارق اللواء علي المحافظ وأكد

 عم بأول اوال أالحداث بمتابعة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد

 . والمديريات واالحياء لالنتخابات العليا اللجنة عمليات غرف

 . المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور المحافظ رافق

 كما انتخابي مركز 68 المحافظة في االنتخابية المراكز عدد ان كريذ

 وتبلغ ، فرعية لجنة 20 الى باالضافة لجان 0 العامة اللجان عدد يبلغ

 االحياء مستوي علي صوت الف 205 بالمحافظة التصويتية الكتلة

 . الخمسة

 

 المجيد القيامة عيد بمناسبة االقباط لالخوة التهنئة يقدمون السويس وأهالى والقيادات صقر
 مقع على مؤكدا   ، المجيد القيامة عيد بمناسبة االقباط لالخوة التهنئة السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قدم

 على يدل الذى و الوطن فى الخوتنا التهنئة لتقديم الكبير الجمع بهذا سعادته عن معربا   الوطنية، بالوحدة القوية العالقة
 مصر شعب بين تسود التى المحبة و الترابطو العراقة

 والحسنة الطيبة المعاملة على مؤكدا   ، مصر وحب ابنائنا نفوس فى االنتماء و الحب غرس بأهمية المحافظ وطلب 
 لشعب سىالسي الفتاح عبد الرئيس السيد تهنئة المحافظ ونقل .المصريين قوة على دليل وهو واحد نسيج جعلتنا التى

 الروحب يتميز البطل السويس شعب ان الي مشيرا الربيع واعياد المجيد القيامة وعيد سيناء أعياد سبةبمنا السويس
 عظيمال عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور المحافظ رافق.مسيحيين و مسلمين الطيبة

 مديرية داتوقيا العسكرية والقيادات السويس معةجا رئيس الشرقاوي السيد والدكتور السويس لمحافظة العام السكرتير
 وعدد السويس ونواب السويس وأهالي المديريات مديرى و المرأة ممثلى و االوقاف ورجال االحياء ورؤساء االمن
 كال تنفيذيةوال واالمنية العسكرية والقيادات المحافظ استقبال في في كان . والحزبية والشعبية التنفيذية القيادات من
 الراعي كنيسة راعي اسحاق بشاي واالب المطرانية وكيل ميالد انطونيوس والقمص السويس اسقف بموا االنبا من

 رئيسو جاد محمد اللواء االمن لمدير الكلمات وتوالت. الفرنسسكان االباء كنيسة راعي هللا حنا جبرائيل واالب الصالح
 المصريين عمق علي تؤكد والتي عجمي محمد الشيخ وقافاال ومديرعام قناوي خالد اللواء الثالث الجيش اركان

 .الوطنية الوحدة طرفي بين تربط التي والمحبة
 دينةبم جرجس مارى بكنيسة االقباط لالخوة التهنئة لتقديم اليوم صباح السويس محافظ اللواء زيارة خالل ذلك جاء

 لتقديم السويس بحى زغلول سعد بشارع سكانالفرنسي االباء وكنيسة الصالح الراعى كنيسة و فيصل بحى الصباح
 . المجيد القيامة عيد بمناسبة التهنئة

 
  

 

 



 

 

 

  

 بالسويس حافظ محمد مدرسة بلجنة الدستور تعديل علي بصوته يدلي صقر
 البتدائيةا حافظ محمد مدرسة بلجنة الدستور علي لالستفتاء بصوته السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء ادلي
 دستورال مواد تعديل علي االستفتاء لجان الي النزول في االيجابية المشاركة ان علي المحافظ دواك السويس بحي
 وحب والنضال بالوطنية لهم مشهود الباسلة المدينة ابناء السوايسة ان الي مشيرا ، الجميع علي وطني واجب
 سرهمأ وتشجيع حرية بكل الرأي نع التعبير بضرورة اللجان في بهم االلتقاء أثناء المواطنين صقر وحث. الوطن

 . مصر استقرار أجل من للجان والنزول
 الدكتور تورالدس التعديالت علي االبتدائية حافظ محمد مدرسة بلجنة الدستور علي لالستفتاء بصوته أيضا أدلي كما
 روالدكتو ، السويس لمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد

 . بالسويس االوقاف وزارة وكيل عجمي محمد
 . لالستفتاء يوم اول في االستفتاء لجان علي كبير اقبال بالسويس الصباح منذ اللجان وشهدت
 التنفيذية والقيادات السويس حي رئيس فوزي محمود من كال المحافظ رافق

 
   

  تبكبري ابوزيد الشهيد ومدرسة شروق طبي مركز بلجنة االستفتاء سير يتابع السويس محافظ

 دالشهي مدرسة ولجان شروق الطبي المركز لجان أمام السويس بمحافظة الريفي القطاع أهالي من كبير حشد وسط

 . تفتاءاالس لجان العمل سير بمتابعة السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام الجناين بحي االبتدائية ابوزيد

 نع للتعبير اللجان الي وحضورهم االيجابية ومشاركتهم الجناين أهالي به يتمتع الذي وعيال الي المحافظ واشار

 . االستفتاء في الدستوري وحقهم ارائهم

 لعاما السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا الدكتورعبد الجولة في المحافظ رافق

 لمرأةا وممثلي السويس وشباب االهلية والجمعيات واالحزاب التنفيذية والقيادات الجناين حي ورئيس للمحافظة

 . الريفي القطاع أهالي من غفير وعدد

  



 

 

   
  تبكبري ابوزيد الشهيد ومدرسة شروق طبي مركز بلجنة االستفتاء سير يتابع السويس محافظ

 يدالشه مدرسة ولجان شروق الطبي المركز لجان أمام السويس بمحافظة الريفي القطاع أهالي من كبير حشد وسط
 . تفتاءاالس لجان العمل سير بمتابعة السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام الجناين بحي االبتدائية ابوزيد
 نع للتعبير اللجان الي وحضورهم االيجابية ومشاركتهم الجناين أهالي به يتمتع الذي الوعي الي المحافظ واشار
 . االستفتاء في الدستوري وحقهم ارائهم
 لعاما السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا الدكتورعبد الجولة في المحافظ رافق

 لمرأةا وممثلي السويس وشباب االهلية والجمعيات واالحزاب التنفيذية والقيادات جناينال حي ورئيس للمحافظة

 . الريفي القطاع أهالي من غفير وعدد

   

 بالسويس رمضان أهال   معرض يفتتحون التجارية والغرفة التنفيذية والقيادات صقر
 بورتوفيق طريق أول لمعارضا بأرض"  رمضان اهال  "  معارض السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء أفتتح
 بحضور التموين مديرية مع بالتنسيق بالسويس المصرية التجارية الغرفة تنظمه والذي اليوم مساء السويس بحي

 . للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور
 ةالمصري التجارية الغرفة ادارة مجلس رئيس المالح ومحمد يسالسو امن مدير جاد محمد اللواء االفتتاح حضر كما

 السويس حي رئيس فوزي محمود والمهندس التموين مديرية عام مدير العابدين زين وعماد السويس بمحافظة
 لمرأةا وممثلي والشعبية التنفيذية والقيادات التجارية بالغرفة المختلفة الشعب ورؤساء األدارة مجلس وأعضاء
 . األحياء ورؤساء والشركات ابوالشب
 لتوفير منتجاتهم لعرض السويس محافظ لدعوة تلبية السويس تجار من عارض 005عدد المعرض في يشارك
  الجودة عالية وانتاجية %05 من اكثر الي تصل باسعارمخفضة السويس محافظ برعاية المتنوعة الغذائية السلع
 اليدوية والمشغوالت والمفروشات رمضان وياميش والدواجن للحوموا المتنوعة الغذائية السلع المعرض ويشمل

 االنتريهات عرض يشمل كذلك ، أخري وسلع ومالبس رمضان ومستلزمات ، والمشروبات والمنظفات والمالبس
 . السويسي المنزل مايحتاج وكل العروسين وأجهزة واالثاث النوم وغرف

 

   



 

 

  

 

 : التنمية مجال في:  أوال 

 والموضوع(   ) الثاني والموضوع(  )  األول الموضوع متضمنة 0502 ابريلر شه عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (. ) الثالث

 . ابريل شهر لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات إعداد -

 . المكتبة علي للمترددين معلوماتية خدمة وتقديم االستفسارات علي والرد االستعارة بأعمال القيام -

  المختلفة الجهات من الواردة والمكاتبات المحلية والتنمية التخطيط ووزارة الوزراء مجلس من الواردة الفاكسات علي الرد

  -: األتي متضمنة ابريلشهر عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات إعداد -

 وذلك المبني طوابق عدد – المبني نوع – الرخصة طالب اسم – المشروع مهندسي – الموقع – الرخصة تاريخ – الرخصة رقم

 0 الوزراء مجلس ماتمعلو مركز طلب علي بناء

 الندوات:  – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

 المعلومات بمركز اإلدارات مديري والسادة المركز عام مدير البالسى نعمان/  األستاذ برئاسة الشهري االجتماع عقد تم -

 . هال المناسبة الحلول وإيجادا تعوقه التي والمشاكل العمل سير لمناقشة والمديريات األحياء معلومات مراكز مديري والسادة

 حضور مدير المركز أجتماع االستعداد لدورة لألمم االفريقية لمعرفة االندية التى تساهم فى هذه الدورة . -

 .حضور اجتماع تطوير الطرق فى دورة االمم االفريقية  -

 المعلومات: نشرات تقييم: ثالثا -

 األحياء من الواردة المعلومات نشرات بتقييم للمستويات المعلومات نشرات تقييم لجنة قامت -

 الفني : الدعم المتابعة: رابعا -

 .  ( أحياء – مديريات)  للمستويات المعلومات ومراكز لوحدات الفني والدعم الميدانية بالمتابعة المركز إدارات قامت -

  حضور دورة مكافحة الفساد بالرقابة االدارية  -

 اهمة المحافظة فى هذا الموضوع .حضور ندوة عن التميز الحكومى وكيفية مس -

 



 

 

  

 مـــع القانـون 

 

 الخروج فى الحق للدولة اإلداري بالجهاز العاملين للموظفين ،05 رقم مادته فى  ،0506 لسنة 80 رقم المدنية الخدمة قانون منح

 .تأديبية إجراءات ضده اتخذت قد يكن لم ما الخمسين، سن تجاوزه بعد المبكر، المعاش على

 االجتماعي التأمين نظام فى اشتراكه مدة وجاوزت والخمسين، الخامسة سن بلغ قد الموظف يكن لم حال فى أنه المادة وأوضحت

 تاريخ على السابق اليوم من لوظيفته التالية الوظيفة إلى ُمرقي فيعتبر سنة، من أكثر الوظيفة شغله على ومضي عاما، عشرين

 .سنوات خمس إليها مضافا االجتماعي التأمين نظام فى اشتراكه مدة أساس على ترقيته بعد التأمينية حقوقه وتسوي ،للمعاش إحالته

 حقوقه فتسوي عاما، عشرين االجتماعية التأمينات فى اشتراكه مدة وجاوزت والخمسين، الخامسة سن جاوز قد الموظف كان إذا أما

 أو ةالخدم النتهاء المقررة السن لبلوغه الباقية المدة إليها مضافا االجتماعي، التأمين امنظ فى اشتراكه مدة أساس على التأمينية

 هذا ألحكام الخاضعة الوحدات من أى فى المادة هذه ألحكام وفقا المبكر للمعاش يُحال من تعيين يجوز وال أقل، أيهما سنوات خمس

 .القانون

 اإلحالة قواعد لها، الوزراء مجلس رئيس اعتماد بعد ،0500 لسنة 0006 رقمب الصادرة المدنية، الخدمة قانون الئحة وحددت

 :تضمنت مواد، 0 فى المبكر للمعاش

 ليهع تثبت أن المبكر، للمعاش اإلحالة فى برغبته كتابي، بطلب الموظف تقدم إذا بالوحدة البشرية الموارد إدارة على(: 080) المادة

 .خدمته ملف واقع من الموظف حالة عن تفصيلية بمذكرة مشفوعا لمختصةا السلطة على تعرضه وأن وروده تاريخ

 إلي اإلحالة طلب اعتبر وإال الطلب، تقديم تاريخ من يوما 05 خالل المبكر المعاش إلي اإلحالة طلب فى البت يجب (:080) المادة

 .القانون بحكم مقبوال المعاش

 النظر بإرجاء الموظف إخطار السابقة بالمادة عليها المنصوص المدة اللخ تفوضه من أو المختصة للسلطة يجوز (:080) المادة

 تمراريةاس لضمان خطة وضع لحين إخطاره، لتاريخ التالي اليوم من تبدأ أشهر ثالثة عن تزيد ال لمدة المبكر، للمعاش اإلحالة طلب فى

 .البشرية الموارد إلدارة الخطة هذه ترسل أن علي األعمال،

 ينقضي أن إلي أو المبكر المعاش إلي اإلحالة طلب قبول بقرار يعلن أن إلى عمله فى يستمر أن الموظف على يجب (:082) المادة

 .األحوال بحسب الالئحة من ،080و ،080 المادتين فى عليهما المنصوص الميعادان

 سنة 05 االجتماعية التأمينات في شتراكاال مدة تكون أن المدنية الخدمة قانون من 05 المادة أحكام لتطبيق يشترط (:080) المادة

 .االجتماعية التأمينات لقانون طبقا فعلية

 

 ..المدنية الخدمة قانون بالئحة المبكر المعاش

 



 

 

  

 محافظ السويس 
  التنفيذيه . والقوانين المعدله له والئحته 9191لسنة  34بعد االطالع على نظام االداره المحليه الصادر بالقانون رقم 
  وتعديالتها . 8001لسنة  933والئحته التنفيذيه الصادره برقم  8002لسنة  991وعلى قانون البناء الصادر برقم 
  الصادر بشأن امالك الدولة الخاصة .  9119لسنة  9وعلى القانون رقم 
  3/1/8092ير المحافظ بتاريخ والمعتمدة من السيد / الوز  8099لسنة  314وعلى مذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم  . 

 بقرية االلبان الجديدة باسم / عبده قاسم احمد       8م  900مساحتها /   911سحب قطعة االرض رقم / قــــــــــــــرر)مــــــادة أولـــــــــى(
 بالمحافظة وبرئاسة / مدير االدارة الهندسية بالحى المختص تشكل لجنة تحت إشراف السيد المستشار القضائى )مـــــــــــــــــــادة ثــــانيـــــــــــة(

جهاز حماية امالك التخاذ االجراءات الالزمة حيال تنفيذ  –ادارة التخطيط العمرانى  –واعضاء من االدارة القانونية وادارة االمالك 
 القرار مع تسليم االرض إلى جهاز امالك الدولة لحراستها ومنع التعديات عليها . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والقوانين المعدله له والئحته التنفيذيه . 9191لسنة  34بعد االطالع على نظام االداره المحليه الصادر بالقانون رقم  •
 وتعديالتها . 8001لسنة  933والئحته التنفيذيه الصادره برقم  8002لسنة  991قانون البناء الصادر برقم وعلى  •
 الصادر بشأن امالك الدولة الخاصة .  9119لسنة  9وعلى القانون رقم  •
 .  4/3/8091وعلى مذكرة المستشار القضائي والمعتمدة من السيد / الوزير المحافظ بتاريخ  •

 سم / أنطونيو الكس كركرزيان   إب حى فيصل –بطريق ناصر   8م  8000سحب قطعة االرض مساحتها /    ـــــــرر)مــــــادة أولـــــــــى(قـــــــ
 صتشكل لجنة تحت إشراف السيد المستشارالقضائى بالمحافظة وبرئاسة / مدير االدارة الهندسية بالحى المخت )مـــــــادة ثــــانيـــــــــــة(

جهاز حماية امالك الدولة التخاذ االجراءات الالزمة حيال  –ادارة التخطيط العمرانى  –واعضاء من االدارة القانونية وادارة االمالك 
 تنفيذ القرار مع تسليم االرض إلى جهاز امالك الدولة لحراستها ومنع التعديات عليها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والقوانين المعدله له والئحته التنفيذيه . 9191لسنة  34بعد االطالع على نظام االداره المحليه الصادر بالقانون رقم 
  وتعديالتها . 8001لسنة  933والئحته التنفيذيه الصادره برقم  8002لسنة  991وعلى قانون البناء الصادر برقم 
  الصادر بشأن امالك الدولة الخاصة .  9119لسنة  9على القانون رقم و 
  4/3/8091وعلى مذكرة المستشار القضائي والمعتمدة من السيد / الوزير المحافظ بتاريخ  . 

 يحيى    بطريق ناصر حى فيصل بإسم / عبدالحق محمد 8م  8219مساحتها /   18سحب قطعة االرض رقم  قــــــــــــــرر)مـادة أولى(
تشكل لجنة تحت إشراف السيد المستشارالقضائى بالمحافظة وبرئاسة / مدير االدارة الهندسية بالحى المختص  )مـــــــــادة ثــــانيـــــــــــة(

الزمة حيال جهاز حماية امالك الدولة التخاذ االجراءات ال –ادارة التخطيط العمرانى  –واعضاء من االدارة القانونية وادارة االمالك 
 تنفيذ القرار مع تسليم االرض إلى جهاز امالك الدولة لحراستها ومنع التعديات عليها .

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 والمكتبة التوثيق نشاط

 زويد : الت

  فلسفات تربوية معاصرة:  اسم الكتاب

   سعيد اسماعيل على 5د: المؤلف

 . الالمدرسية-تربية للتحرير -األتجاة النقدى   -األصول االتماعية والفلسفية   -مفهوم الفلسفة والتربية  -: المحتويات

 –صل حى في –حى االربعين  –حى السويس  –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –صوت االربعين  النشرات المحلية :

باب راى الش –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية  –وعى ال –اخبار السويس  –ابناء السويس  –صوت القناة  –حى عتاقة 

 5السوايسة

مصدر  الموضوعات التي تم بثها م
 البيان

 التاريخ الجهة التي تم البث إليها

تكثيف معدالت التنفيذ لالنتهاء من  0
تطوير ورصف الطرق بالسويس 

 استعدادا ألمم افريقيا

 الوفد

 
 06/2/0502 مكتب األستثمار

محافظ السويس يتفقد اعمال  0
تطوير طريقى صالح نسيم 

 القاهرة -السويس

 اليوم السابع

 
 مكتب األستثمار

 بديوان عام المحافظة
06/2/0502 

محافظ السويس يتفقد سير لجان  0
 االستفتاء

 واالستفتاء على اغانى السمسمية

 االخبار

 
 00/2/0502 مكتب االعالم 

ى السويس اعادة فتح مؤان 2
واستئناف الجركة المالحية بعد 

 تحسن االحوال الجوية

 األهرام
 

 00/2/0502 هيئة قناة السويس

محافظ السويس يتابع اعمال  0
التطوير بمنطقة الكورنيش ويوجة 

 بسرعة االنتهاء

 اليوم السابع
 

 00/2/0502 مكتب االستثمار

 

 البث اإلنتقائى



 

 

 

 حاتفعدد الص               عنوان الكتاب

   022                 العبقرية واالبداع والقيادة
                             

   رقم التصنيف                              المؤلف      

                   006                                دين كيث سايمنتن
 المطبعة

الكويت -المجلس الوطنى للثقافة والفنون واألداب    

 فتجول 0220 عام"  وودز فردريك"  وضعه الذى"  التاريخى القياس"  مصطلح من الكتاب هذا مؤلف انطلق

 فلسفيةال و األدبية و العلمية المعرفة فروع عبر و ، المعاصر و الحديث و الوسيط و القديم البشرية تاريخ عبر

 لمتراكما و المخزون اإلنسانية تراث هى عليها اعتمد التى ساسيةاأل مادته كانت و.  المختلفة الساسية و الفنية و

 ذلك وراء من استهدف قد و.  تراجم و ذاتية سير و ، قواميس و موسوعات و ، دراسات و كتب هيئة على

 داعفاإلب للقيادة العامة القوانين كذلك و ، اإلنسانى اإلبداع مجاالت حول العامة المبادىء و القوانين استخالص

  إبداعية تكون أن يمكن القياجة أن كما ، القيادة أشكال من شكل هو رأيه فى

 المجاالت من مجموعة فى اإلبداع و بالقيادة المرتبطة العامة المبادىء من مجموعة الكتاب هذا مؤلف لنا قدم لقد

 يةالشخص:  مثل عاتموضو على بالتركيز قام ذلك خالل و ، السياسة و الموسيقى و األدب و الفلسفة و كالعلم

 و ، العصر روح و ، الكارزما و الجماليات و ، اإلنجاز و العمر و النفوذ و اإلنتاجية و ، التعليم و ، الطابع و ،

 5الموضوعات من ذلك غير و ، السياسى العنف

 

 

 ستمارة البيانات البليوجرافيةإ



 

 

 

  

  

 

في مركز المؤتمرات بمدينة « أهال رمضان»دس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، معرض قبل افتتاح المهن

مايو الجاري، حرص عدد من الشباب على تسليم دعاوى للمواطنين للمشاركة  06نصر، والذي يستمر حتى الجمعة 

 .في المعرص واالستفادة بتخفيضات األسعار

 ، الذي يرتدونه، وبابتسامة خفيفة،«التيشيرت»ونها من نفس لون الشباب يحملون معهم األمل، وبطاقات يقترب ل

يتفاعلون مع المواطنين، إلقناعهم بضرورة الحضور إلى معرض أهال رمضان، لإلستفادة من الخصومات الهائلة 

 .واألسعار التنافسية، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم

م على توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد استالم الدعوات من قبل بعض المواطنين، حرص بعضه 

 .للجهد المبزول، في توفير السلع التي يحتاجها المواطنين، بأسعار تنافسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك

ألف متر مربع، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين  00يُقام المعرض على مساحة 

شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية  055التجارة الداخلية، والشركات التابعة لها، إضافة إلى ما يقرب من و

المنتجة للسلع الغذائية والمشروبات ومنتجات التنظيف، إضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة 

 .ووزارة الزراعة التى ستشارك بمنتجاتها المتنوعة

 

 رمضان في الشارع.. الفرحة في عيون المصريين الترويج ألهال  

 

 



 

 

  

 

 

 :8112توزيع مياه الشرب النقية على االحياء بالمحافظة فى عام  -1

 ىـــــالح
عدد 

السكان 
 التقديرى

إجمالى كمية 
المياه المنتجة 

 سنة/3الفعليةم

عدد 
 المشتركين

إجمالى 
المستهلك 
الفعلى من 
المياه 

 سنة/3م

نصيب الفرد  فى 
اليوم من المياه 

المنتجه 
 (سنة/3م)

نصيب الفرد من 
ستهلكة المياه الم

 اخرى منزلى (سنة/3م)

محطة مياه هيئة 
 قناة السويس

611117 

110117101 

120303 

12380878 

317 326 
الشركة القابضة 
 لمياه الشرب

122171111 122171111 

 326 317 827620878 120303 813017101 611117 اإلجمالـــــى

  

 يوصي المركز بضرورة زيادة الطاقة الفعليه لمحطات المياه  لزيـادة كميـة الميـاه المنتجـه حتـى  يتناسـب   لـك مـع التوسـع العمرانـى  
 والمشروعات   االستثماريه الجديده   بالمحافظة  .

 

 مى خليل

 محمود عبد اللطيف

 جورج حنا

 

كمية المياه المنتجه

كمية المياه المستهلكة

280000000

300000000

كمية المياه المنتجه كمية المياه المستهلكة



 

 

 
 
 نسبة األسر المتصلة بشبكات مياه الشرب النقية إلى إجمالى األسر: -8

 الحــــــــــى
إجمالي 
 عدد األسر

عدد األسر 
 المتصلة

نسبة األسر 
المتصلة إلى 
 إجمالي األسر

طاقة مياه الشرب 
المستهلكة 

 /يوم3م

إجمالي 
 المحافظة

120303 120303 111% 

12380878  
محطة مياه هيئة 
 قناة السويس

 
122171111 

الشركة القابضة 
لمياه الشرب 
 والصرف الصحي

     اإلجمـــالــــى

ــــع األســــر  .1 ــــة تتصــــي جمي ــــاه النقي ــــاط  محرومــــة مــــن المي ــــ  ال توجــــد من ــــة حي ــــاة الشــــرب النقي بمحافظــــة الســــويس بمي
 على مستوى المحافظة .

/يــــوم مــــن خــــل  محطتــــى فيصــــي والجنــــاين  ولكنهــــا تشــــترى حصــــة 3م 083011الشــــركة القابضــــة لميــــاه الشــــرب تنــــت   .8
 من مياه هيئة قناة السويس لتغطية احتياجاتها .

 التوصيات :
  ز بضرورة زيادة الطاقة الفعلية لمحطات المياه لزيادة كمية المياه المنتجة حتى  يتناسب  لك مع التوسع العمرانـي والمشـروعات يوصي المرك

 االستثمارية الجديدة بالمحافظة .
 
 

  
 بيان بالمناط  المحرومة من المياه النقية : -3

 الوحده المحلية الحـــــــــى
اسم القرية 

 )القطاع( الحروم
لسكان عدد ا

 التقديرى

 السـويــــــس

 ال يـــــوجـــــــــــــــد

21007 

 877111 األربعــــــــين

 120301 فيصــــــــــــي

 61118 عتــاقــــــــــة

 133100 الجنــايـــــــن

 611117 ــــ ـــ اإلجمـالــــــى

 
 



 

 

 بيان محطات المياه وحالتها فى المحافظة:  -1

 أسماء المحطات
أسم 
 الموقع

 

تاريخ 
 اإلنشاء

إجمالى كمية 
مياه الشرب 
الفعلية 
/ 3المنتجة م
 يوم

 حالة المحطة

المواقع التى تخدمها 
 المحطة

 

 ال تعمي تعمي
تحت 
 اإلنشاء

 ة مياه هيئة قناة السويسمحط 

محطة مياه هيئة قناة 

 السويس

 -األربعين

ش وابور 

المياه آخر 
ش المدينة 

 المنورة

 

 مدينة السويس - - √ 301111 1110

 - - - - 301111 إجمالي كمية المياه المنتجة 

 محطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

 أبو عارف
قرية أبو 
 عارف

 
8112 88211 √ - - 

 -العمدة -قرية عامر
 أبوسيا 

 حي الجناين 8، 1أبو عارف 

 

8111 8211 √ - - 

 -األلبان القديمة -كفر حوده

 -قرية عامر -أبوعارف
 العمدة

 حي الجناين الشلوفة
 1110 /

1122 
 قرية الشلوفة وتوابعها - - √ 3361

 قرية كبريت كبريت

 1118 /

1111 /
1116 

 وابعهاقرية كبريت وت - - √ 211

 حي الجناين جنيفة القديمة

 1118 /

1111 /
1117 

 قرية جنيفة وتوابعها - - √ 1011

 قرية كبريت جنيفة الجديدة
 

8111 17211 √ - - 
قرية كبريت وجنيفة 

 والشلوفة الجديدة

 الرائد
قرية شباب 
الخريجين/ 

 حي فيصي

 

 قرية الرائد وتوابعها - √ - متوقفة  1111

 - - - - 03161 اه المنتجةإجمالي كمية المي 

 

 ناط  عن طري  الرفع .محطات المياه المنتجة )محطة مياه هيئة قناة السويس ومحطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي(  وباقى الم .1
 فيصي (  –عتاقة  –األربعين  –) السويس حياء األربعة وهى تقوم بتغذية األ /يوم 3الف م 301تنت  محطة مياه هيئة قناة السويس  .8
   /يوم3م 03161تنت  محطات الشركة القابضة لمياه الشرب  .3



 

 

 

 موقف محطات الصرف الصحي: -1

 محطةموقع ال اسم المحطة
الطاقة الكليه 

 / يوم3م
 نوع المحطة

نسبة 
 التشغيي

 المواقع التى تخدمها

 38111 السويس -ش الشهداء زرب القديمة
محطة رفع صرف 
 صحي رئيسية

 السويس 1%

 السويس %111 رئيسية 33171 السويس -ش الشهداء زرب الجديدة

 بورتوفي  %11 فرعية 80718 بورتوفي  1بورتوفي  

 الغريب وما حولها %11 فرعية 7326 ريبالغ السواحي

 العبور %21 رئيسية 81710 العبور الزراير القديمة

 العبور %61 رئيسية 71711 العبور الزراير الجديدة

 كفر حوده وما حوله %21 فرعية 11217 كفر حوده كفر حوده

 الترعة وما حولها %21 فرعية 11116 الترعة األربعين

 %21 رئيسية 1062 تي القلزم تي القلزم
 -المدينة المنورة -تي القلزم

 مساكن النبي موسى

 األمي وما حولها -فيصي %61 رئيسية 2116 بجوار حي فيصي فيصي

 األمي -المميز -أكتوبر81 %11 رئيسية 1201 أكتوبر 81 أكتوبر 81

 %111 رئيسية 18130 الحرفيين الحرفيين
األيواء  -العرايس -الحرفيين

 والصفا

 الجناين بالكامي %11 رئيسية 117117 جبلية الفار لياتالجب

 العمدة %11 فرعية 181 العمدة العمدة

 قرية عامر %31 فرعية 8781 قرية عامر قرية عامر

 المنشية %111 فرعية 80187 منشية أوالد سلمة المنشية

 الشعراوية %111 فرعية 681 الشعراوية الشعراوية

 أبو الروس -الحطابه %11 فرعية 1711 روسالحطابه أبو ال الحطابه

 عمر بن الخطاب %11 فرعية 0627 عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب

 حي الكويت -عرب المعمي %11 رئيسية 8121 عرب المعمي عرب المعمي

 المحافظة بالكامي %111 رئيسية 831111 عتاقة رافع عتاقة

 لمحافظة بالكاميا %111 معالجة 831111 عتاقة محطة معالجة عتاقة

 المحافظة بالكامي  %111 معالجة  8111 الجناين  محطة جنيفة 

                     

 

محطــــة فرعيــــة علــــى مســــتوى  11 محطــــات رئيســــية للصــــرف الصــــحي وعــــدد 11يوجــــد بمحافظــــة الســــويس عــــدد  .1
 المحافظة ككي.



 

 

محطــــة تنقيــــة مجمعــــة وهــــي نفســــها المحطــــة المعالجــــة لميــــاه الصــــرف الصــــحي  1يوجــــد بمحافظــــة الســــويس عــــدد  .8
 بالمحافظة وتوجد في حي عتاقة.

 نسبة االسر المتصلة بشبكة الصرف الصحى الى اجمالى االسر : -8
 

 اجمالى عدد االسر الحـــــى
عدد االسر 
 المتصلة

نسبة االسر 
المتصلة 
الجمالى 
 االسر

اجمالى طاقة 
الصرف 
 الصحى

 / عام3م

 10862030 %055 81321 81321 السويس

 00166121 %22 77171 77686 االربعين

 1073111 %26 11121 17332 فيصي

 1067211 %05 18160 12030 عتاقة

 11116111 %25 13317 33371 الجناين

 18318210 %80 106801 120303 االجمالى

 .%26بنسبة  106801بلغ إجمالي عدد األسر المتصلة بالصرف الصحي بمحـافظة السويس  -
 

 وكبريت الصرف الصحي بمنطقة عمر بن الخطاب باألربعين وقريتى جنيفة  شبكةيوصي المركز بسرعة االنتهاء من  -
 
 



 

 

 
 

 

 المواقع المحرومة من شبكات الصرف الصحى : -3
 

 عدد السكان  اسم المنطقة الحــــى

 ال يوجد السويس

 االربعين

 111 ورش السكة الحديد

 011 اليهودية

 1011 عرب المثل 

فيصي )قرى شباب 
 الخريجين(

 دالرائ

0111 
 محمد عبده

 يوسف السباعي

 محمد كريم

 عتاقة

 011 عرب الدبور والدروج

 3101 األتكة

الكبانون القديم بجوار قسم شرطة 
 عتاقة

7111 

 الجناين

 11111 مناط  التوسعات بالجبليات

 1111 الحسني

 1111 المشروع

 7111 منشية الرجولة

 11111 عرب قرية عامر -المعبر

 1111 عزبة فريد طحيمر

 3111 أبو ترك شرق وغرب

 1111 شرق وغرب 17

 3111 وابور الملح وعزبة بركات

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

السويس االربعين فيصل عتاقه

عدد االسر

عدد االسر المتصله



 

 

 3111 البطراوي

 3111 العمدة شرق والمهاودة

 7111 أبو سيا 

 1011 أبو عرابي وأبو حسين

 10111 الشلوفة

 6111 شندورة

كبريت البحارة وكبريت المفارق 
 وتوابعها

11111 

 18011 جنيفة وتوابعها

 8111 عيون موسى

 3111 عزبة ياسمين والكراني

  



 

 

 

 
 

 ى أحياء المحافظة :توزيع الطاقة )المستهلكة / المنتجة( على مستو -1
 

 

 الحى
عدد 

السكان 
 التقديرى

 عدد المشتركين
اجمالى الطاقة المستهلكة 

 س1و1ك
اجمالى 
الطاقة 
المنتجة 

 س1و1ك

نصيب 
الفرد 
من 

الطاقة 
 المنتجة

نصيب 
الفرد من 
الطاقة 

المستهلكة 
 للنارة

 للنارة اجمالى صناعى تجارى منزلى
للستخدام 
 الصناعى

 061 211 113110720 1221121 61113812 38018 36 6131 81712 21007 السويس

 377 101 111181121 831112 101300618 111161 21 17811 21871 877111 االربعين

 081 012 118871181 118171 180221112 01736 07 3113 16031 120301 فيصي

 333 7102 1170160271 1313212711 60611138 17660 861 1113 10111 61118 عتاقة

 377 186 61313111 1 72113137 11386 1 3811 36113 133100 الجناين

 8171 2662 1121071613 1317118182 111130137 861600 110 31071 832181 611117 االجمالى

                          

 

  



 

 

 بيان محطات التوليد والمحوالت وطاقتها االنتاجية : -8

 موقع المحطة أسم المحطة

نوع 
المحطة 
)توليد / 
 محوالت(

الطاقة 
 التصميمية

تاريخ 
 اإلنشاء

نوع الوقود 
 المستخدم

الطاقة 
الفعلية 
 )ك.و.س(

 المناط  التى تخدمها المحطة

محطة توليد كهرباء 
 عيون موسى

كم بعد نف  81
الشهيد أحمد 
 حمدي جنوبًا

 توليد
(381x8 )

 م.و.س711
1126 

غاز 
طبيعي+ 
 مازوت

711111 
 ك.و.س

 بكة الموحدةالش

 1الزعفرانة 

منطقة  -السويس
 187ك -الزعفرانة

السويس/ 
 الغردقة

 م.ف.أ 080 محوالت
يونيو 
1112 

نقي الطاقة المولدة من طاقة  م . و 180 -
الرياح للشبكة الموحدة باإلضافة 
لخدمة مغذيات لوحات التوزيع 

الحوري بقطاع السويس، الزعفرانة 
بقطاع البحر األحمر، القرى 

 ياحية بالمنطقة.الس
 8الزعفرانة 

منطقة  -السويس
 131ك -الزعفرانة

السويس/ 
 الغردقة

 م.ف.أ 801 محوالت
نوفمبر 
8111 

 م . و 181 -

 محطة كهرباء عتاقة
على خلي  
 السويس

 توليد

ألف 62211
ميجاوات/ 
ساعة 
 سنوياً 

1120 
غاز 
 ومازوت

ألف  18111
ميجاوات/ 
 ساعة

 الشبكة الموحدة

محطة كهرباء 
 السويس الحرارية

جنوب محافظة 
السويس خلف 
شركة السويس 
 لتصنيع البترو 

 االنتهاء من اعما  التطوير  تم

 الكهرباء:المواقع المحرومة من خدمات  -3

 الحى
اجمالى عدد 

 االسر
اسم الموقع 
 المحروم

عدد االسر للموقع 
 الحروم

نسبة االسر 
المحرومة الى 
 اجمالى االسر

 السويس

 ال يـــوجــــــــــــــــــــــد

 ــــ

 ــــ االربعين

 ــــ فيصي

 ــــ عتاقة

 ــــ الجناين

 ــــ ــــ ــــ ــــ االجمالى

  



 

 

 تطور خدمة التليفونات بالمحافظة : -1

 السنة
اجمالى 
عدد 
 السكان

اجمالى 
السعة 
بااللف 
 خط

اجمالى 
عدد 

 المشتركين

عدد الخطوط 
المستغلة 
 بااللف خط

اجمالى 
عدد 

 نتظرينالم

نصيب 
السكان من 
الخطوط 
 المتاحة

 1.3 1121 11818 10313 812118 701216 8117عام 

 1.27 13381 111778 111778 107611 682121 8116عام 

 1.27 10310 11807 11807 110168 611117 8112عام 

                                       

ـــــات  .1 ـــــ  ان عـــــدد األســـــر عـــــام  1.27نصـــــيب األســـــرة مـــــن التليفون )  8116( وعـــــدد األســـــر عـــــام 101211)  8117حي
 ( 120303)  8112( وعدد األسر عام 128117

 .8112من اجمالى الخطوط المتاحه عام  % 27 نسبة الخطوط المستغله .8

   يوصى المركز بزيادة سعة  عدد الخطوط وخاصة فى حى عتاقة  الذى يتميز بعمليات التشيد والبناء حيـ  تقـع فيـه جميـع المـدن الجديـدة
 الذى تم  االنتهاء من بنائها او الجارى تشيدها .

 

 

1
33%

2
33%

3
34%

0508الى0506تطور عدد الخطوط  من 



 

 

 

 

 توزيع مكاتب البريد والتلغراف فى أحياء المحافظة : -8
 

 

 الحــــــي

عدد  ب البريدعدد مكات
مكاتب 
 التلغراف

وكالة 
 أهلية حكومية بريدية

سكة 
 حديد

البريد 
 السريع

 3 1 3 1 1  7 السويس

 1 1 1 1 1  0 االربعين

 1 1 8 1 1 6 فيصي

 1 1 1 1 1 11 عتاقة

 1 1  1 1 1 1 الجناين

 0 1 11 1 1 36 االجمالى

      :8112توزيع خدمة التليفونات بأحياء المحافظة عن عام  -3
 

                                                                                                                

 الحى
اجمالى 
عدد 
 السكان

اجمالى 
الخطوط 
 المتاحة

اجمالى 
عدد 

 المشتركين

 اجمالى عدد المنتظرين

 منتظر محجوز

 10310 1100 11807 110168 611117 االجمالى



 

 

 :8112عن عام توزيع خدمة االتصاالت بأحياء المحافظة  -1
 

 الحى
كبائن  خدمة االتصاالت سنترا 

الخدمة 
 العامة

كبائن 
 خاصة

مكاتب 
اتصاالت 
 خاصة

 الى
نصف 

 الى
 محلى محافظات دولى تلكس يدوى

 X √ √ √ 71 1 1 √ √ √ السويس

 X X X √ √ √ 12 1 1 √ االربعين

 X X X √ √ √ 88 1 1 √ فيصي

 X X X √ √ √ 38 1 1 √ عتاقة

 X X X √ √ √ 2 1 1 √ اينالجن

 1 1 7 - - - - - - - السلم

 1 1 80 - - - - - - - بورتوفي 

 1 1 811 - - - - - - - اإلجمالي

 القرى المحرومة من خدمة النداء االلى : -0
 

 لحىا
عدد السكان 
 التقديرى

اسم القرية 
 المحرومة

عدد السكان 
التقديرى للقرية 

 المحرومة

 21007 السويس

 ال يــــوجــــــــــــــــــــــــد

 877111 االربعين

 120301 فيصي

 61118 عتاقة

 133100 الجناين

 611117 االجمالى



 

 

 3وحدات:     8مديريات :   5مراكز معلومات حي : 

 

 

 

  

مالحظات اإلدارة  نقاط الضعف نقاط القوة األنشطة التي تم متابعتها اســـم الموقع م

 العليا

الحكومة اإللكترونية  متابعة كافة أنشطة المركز حي السويس 1

 قواعد البيانات

عدم اصدار النشرة -

 الشهرية
 تم اإلبالغ

السجالت و قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز عينحي األرب 2

 البيانات

 مع الشكر -

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز حي فيصل 3

 الخططوالسجالت و

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركز حي عتاقة 4

 السجالتوالبيانات 

 مع الشكر 

قواعد  والنشرة متابعة كافة أنشطة المركز الجناينحى  5

 السجالتوالبيانات 

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

  مع الشكر 

قواعد والسجالت  نشطة المركزمتابعة كافة أ الشئون الصحية 7

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

 الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركز الزراعة 8

 قواعد البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز التربية والتعليم 9

 الخطط السجالت

 كرمع الش 

 التحديث للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركز القوي العاملة 11

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

 الدعم األقل تقرير للمستويات الميداني الدعم متابعة

 المعلومات لمراكز الميداني

وحدات 

معلومات 

 المستوى األقل

الوحدات التى 

 أرسلت النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جيد جدا   ممتاز

 

 ضعيف

 ال يوجد     االربعين األحياء

  - - الجناين

    

     عتاقة

   - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 

 

 11المراكز التي تم المرور عليها :

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


