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داخل النشره



حدافظ اجتماعدا تنفيذا لتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس عقد الدكتور عبدد   رمادان نا دل الم

للواء غزالي بحاوراالستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهال سراج الدين السكرتير العام المساعد وا

ديرية عسكر مساعد مدير االمن والدكتور اسماعيل الحفناوي مدير عام الصحة وممثلي مديرية االمن وقيادات م

ت الصدحة ومكتدل المسترددار العسدكري بالمحافظدة ورالسدداء االحيداء ومدديري المرددروعات بالمحافظدة واالزمددا

مواجهددة والكددوارو ومددديري المددديريات المعنيددة لبحددو تكثيددي العمددل لتنفيددذ ا جددراءات الوقا يددة واالحترازيددة ل

.انترار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين

ت الخاصة باالجراءاتنفيذا لتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومتابعة الدكتور عبد   رماان نا ل المحافظة لتنفيذ القرارات

يدد ايهدال االحترازية والوقا ية اد فيروس كورونا علي مستوي جميع االحيداء قدام خالدد سدعداوس السدكرتير العدام لمحافظدة السدويس والعم

عم حسددن السددكرتير العددام المسدداعد م بحمددمت مفاج ددة مسددا ية لمتابعددة تنفيددذ فددرار اغددمر المحددمت والمددوالت التجاريددة والمقددا ي والمطددا

وردهدت والسينمات في السداعة التاسدعة مسداء مدن اليدوم ولمددع نسدبوعين طبقدا لقدرار مجلدس الدوزراء لمواجهدة الثالثدة لفيدروس كوروندا

ي جميدع روارع وميادين السويس التواجد االمني المكثي بقيادع اللواء محمد االلفي مدير االمن والقيادات االمنية واباط وافدراد الردرطة فد

بعدين رافر السكرتير العام في الجوالت والمتابعة كم من العميد عمرو العدلي مددير ردرطة المرافدر وممددوو نندور ر ديس حدى ا ر.المواقع 

ن ومحمد والعميد عمء اسماعيل مدير عام الورش واالسوار والابع نارد مديراالزمات والكواراو بالمحافظة وعالية فريد ر يس حي الجناي

عبد   سكرتير حي السويس 



افظ ندس اللددواء عبددد المجيددد صددقرم محددافظ السددويس يرافقددهللا الدددكتور عبددد   رماددان نا ددل محدد

السدددويس واالسدددتاذ خالدددد سدددعداوسم السدددكرتير العدددام للمحافظدددة والعميدددد ايهدددال سدددراج الددددين

ة السدددكرتير العدددام المسددداعد صدددمع عيدددد الفطدددر المبدددارد اليدددوم الخمددديس م بمسدددجد بددددر بمنطقددد

اء محمدد كما حار صمع عيد الفطر المبارد مدن القيدادات االمنيدة اللدوبورتوفير بحي السويس

ارد ا لفى مدير نمدن السدويس وعددد مدن القيدادات االمنيدة وحادر ايادا صدمع عيدد الفطدر المبد

ن القيدادات الريخ ابرا يم البرناوس نا ل قنصل المملكة العربية السعودية في السدويس وعددد مد

يريددة التنفيذيددة ورالسدداء االحيدداء ونعادداء مجلسددي الردديو  والنددوال فددي المحافظددة وقيددادات مد

.االوقاي وعدد من ن الي السويس 

د ندس صدمع العيدد الردديخ ماجدد راادىم وكيددل وزارع ا وقداي فدي السددويسم وجداءت خطبدة عيدد

لوقا يدة وسدط تطبيدر كافدة ا جدراءات والتددابير االحترازيدة وا" فرحدة الصدا م " الفطر بعندوان 

يهدا كما تحدو عن فال رهر رماان الكريم وليلة القددر الدذي اندزل ف.لمواجهة فيروس كورونا

يدا الخيدر بعد االنتهاء من خطبة العيد تبادل المحدافظ التهداني مدع المدواطنين متمنوالقران الكريم 

والرخاء لمصر ولرعل السويس ومالكدا على ن مية نن يعمل الجميع من نجل  ددي واحدد و دو 

حفداظ علدي استقرار الوطن ورفعة رأنهللا م مطالبا المواطنين بااللتزام بكافة ا جراءات الوقا ية لل

.صحتهم من فيروس كورونا

مسددجد علددى مسددتوس المحافظددة تددم خددمل 269يددذكر ان صددمع عيددد الفطددر المبددارد م اقيمددت فددي 

واطنين تطبير كافة ا جراءات االحترازية والوقا ية التى نعلنت عنها وزارع االوقاي لحماية المد

.  من فيروس كورونا 



ادات مديريدة استقبل اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس بمكتبهللا اليوم اللواء محمد االلفي مساعد وزيدر الداخليدة مددير امدن السدويس وقيد

ال ليدة االمن وعدد من القيادات العسكرية ولفيي مدن نبنداء السدويس مدن مختلدي ف دات ردعل السدويس م مدنهم ممثلدي النقابدات والجمعيدات ا

رالسداء وممثلدي والقيادات التنفيذية والرعبية وبعض ممثلدي االحدزال السياسدية والردبال والرياادة والتمدوين والصدحة والتربيدة والتعلديم و

لمحدافظ االسدتاذ كان في استقبال ن الي السويس والقيادات الدكتور عبدد   رمادان نا دل ا.ا حياء لتبادل التهن ة بمناسبة عيد الفطرالمبارد 

دين االسممي كما التقي المحافظ رجال ال.خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة والعميد ايهال سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة 

برداي والمسيحي وعلي راسهم الريخ ماجد رااي وكيل وزارع االوقاي وقيادات مديرية االوقاي وا نبا بموا نسقي السويس واالل اسحار

راعي كنيسة الراعي الصالح وعددا من قيادات الكنيسة بالسويس 

د والنا ل سيد واسقبل المحافظ كم من النا ل احمد خرانة والنا ل سيد عبده والنا ل حافظ رورة نعااء مجلسي الريو  والنا ل جمال عبي

ية كما استقبل اياا كم من رالساء االحياء ومديري المديريات واالحزال السياس. الكرماوي والنا بة عفاي ز ران نعااء مجلس النوال 

للدواء عبدد وعلي  امش لقاءات المحافظ مع نبناء السويس بمختلي مواقعهم قيادع ورعباً للتهن ة بعيدد الفطدر المبدارد م دار حدوار دعدا فيدهللا ا

لدي المجداالت م المجيد صقر محافظ السويس ابناء السويس بالتكاتي نجل تطوير وتنمية السويس م النها محافظة تستحر كل ا تمام فدي مخت

.واكد علي ا مية التوعية المستمرع لمواجهة فيروس كورونا من اجل صحة المواطنين 

ير عقد المجلس القومي للسكان لفرع السويس اجتماعهللا اليوم برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبحاوراالستاذ خالد سعداوي السكرت

بمراركة وحدع السكان بالمحافظة وقوع العمل السكاني با حياء والمديريات وممثلي 2022/ 2021العام للمحافظة لمناقرة الخطة السكانية 

المجالس المتخصصة بالسويس وفي بداية اللقاء نكد السكرتير العام علي ارورع التنسير بين المجلس القومي للسكان ووحدع السكان بديوان عام .
عيةالمحافظة والعمل علي تفعيل البرنامج السكاني الذي يهدي الي خفض معدالت النمو وتحسين الخصا ص السكانية والوقوي علي المركمت المجتم

ريات مديوالصحية واالقتصادية م مريرا الي دور وحدع السكان بالمحافظة كجهة داعمة للمجلس القومي بمراركة قوع العمل السكاني داخل االحياء وال

كما اكد خالد سعداوي علي دور الرا دات الريفيات في الوصول الي الف ات المستهدفة خاصة في .ومنسر المس ولية المجتمعية والربال المتطوع
القطاع الريفي مالكدا علي ارورع العمل الميداني فيما يخص العمل السكاني من ناحية اخري نكد السكرتير العام علي دور قوع العمل السكاني في .

االيجابية وكذلد الدور الجو ري والمراركة المجتمعيةالتوعية الصحية بفيروس كورونا وتوعية المواطنين في االلتزام باالجراءات االحترازية

تحسين الخصا ص الصحية واالجتماعية للمواطنينفي حممت التوعية للقاايا التي تهدي اليلرجال الدين االسممي والمسيحي 



ويس مبادرع القيادع السياسية لم تمام بصحة المواطنين وتوجيهات ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السفي اطار

..لتوسيع دا رع التطعيم اد فيروس كورونا للوقاية من الفيروس وتقليل االصابة بهذا المرض
حيو تبدن المبادرع بتطعيم الف ات المستهدفة االكثرعراة لمصابة كمرحلة نولى مثل كبار السن نواالمراض المزمنة 

االمراض المناعية ومراى االورام م بهدي التيسير علي المواطنين للحصول علي المصل م ( فرل كلوساغط ـ سكر ـ)
.للوصول الي قاعدع نكبر من المواطنين بمحافظة السويس للحفاظ علي الصحة وحماية المواطنين من  ذا الفيروس

وبناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر تابع الدكتور عبد   رماان نا ل المحافظ واالستاذ خالد سعداوس السكرتير
.العام والعميد ايهال سراج الدين سراج الدين عمل الفرير الطبى لتطعيم الف ات المستهدفة بالسويس

يرنس الفرير الطبي الدكتوراسماعيل الحفناوي وكيل وزارع الصحة 

مجالفيالعملنداءلتحسينالنظافةمنظومةجديدعملدعموسيارعمعدع12عددوصولعنالسويسمحافظصقرمالمجيدعبداللواءنعلن
ا حياءمستوسعلىوالبي ةالعامةالنظافة

مرماان عبدالدكتوربحاورالسويسمحافظةعامديواناماموصلتالتيالجديدعوالمعداتللسياراتالمحافظتفقدخملذلدجاء

منربينوالمتدمالمساعدالعامالسكرتيرالدينسراجايهالوالعميدمللمحافظةالعامالسكرتيرسعداويخالدواالستاذالمحافظمنا ل
للقيادعالتنفيذيينلتأ يلالر اسيالبرنامجربال

السويسبمحافظةالنظافةمنظومةلوادرلدعم3والمياهكسحسيارات4وممكبسسيارات5عددالجديدعالمعداتوترمل

المعدات ذهمنلمستفادعخطةوعملالجديدعوالسياراتللمعداتالمستمرعالصيانةن ميةعلياالحياءرالساءعليالمحافظوردد
.ا حياءمستوسعلىبأولنوالوالتراكماتالقمامةرفعفيالعملوتكثيي

علياال اانرتمالتيوالميداينالعامةالحدا رونظافةللمدينةالجماليالركلعليبالحفاظالمواطنينصقرناردمتصلسياروفي
عليهللاالحفاظيجللذاالمستقبلفي بنا ناميراو يالمكتسبات ذهانمالكداماالحياءمستوي



جراجداخلمةالقديالسياراتالستقبالالسويسبمحافظةالسياراتتخريدبساحةالعملبدءعناليومالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءنعلن

المرحلةظاتمحافامنالجمهوريةر يسالسيسيالفتاوعبدالر يسالسيدفخامةمبادرعاطارفياالسماعيليةالسويسطريرعليالثقيلالنقل

ا سكندريةوسعيدبوروالسويسوالجيزعوالقا رع”و يمحافظات7بـستبدنوالتيالقديمةالسياراتوتجديد حملمالمبادرعمنا ولى

.”الفيوموا حمروالبحر

العامتيرالسكرالدينسراجايهالوالعميدالعامالسكرتيرسعداوسخالداالستاذوالسويسمحافظنا لرماان عبدالدكتوربحاورذلدجاء

بالمحافظةالمواقيمرروععاممديرمحمدالعظيمعبدواللواءالمساعد

فيمواطنينالعلياالجراءاتوتسهيلاصحابهامنالقديمةالسياراتالستقبالالساحةبفتحفورابالبدءالمواقيمرروععاممديرعليالمحافظواكد

فىالدولةادرعمبامناطارفيالقديمةالسياراتنصحالمنالمواطنينعليوالتيسيرالوسا لكافةاستخدامعليالتأكيدتمالجولةفيملفاتهمانهاء

جديدعبأخرسعاما20عليهامرالتىالقديمةمالسياراتاحمل

ي تفقد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس يرافقهللا الدكتورعبد   رماان نا ل المحافظ واالستاذ خالد سعداو

منطقة السكرتيرالعام للمحافظة والعميد ايهال سراج الدين السكرتيرالعام المساعد عددا من مرروعات التطوير التي تتم ب

اءع كفرحودع بحي االربعين لمتابعة نعمال تطويرمنطقة كفرحودع امن المناطر غيرالمخططة والتي رملت اعمال رفع كف

روارع البنية التحتية وانراء ربكة صري صحي وربط المنازل عليها واالنارع العامة وتدعيم خطوط مياه الررل ورصي ال

ع ما رالذي الر يسية بها م منها رارع الخليفة ورارع صمو خيري ورارع السيد فياض ورارع الجيش القديم لربطهم برار

يو نكد ح. يربطهم بريكة طرر برارع الجيش م كذلد رصي الرارع الذي يربط بين رارع الخليفة ورارع عمرو بن العاص 

كابمت صقر علي ر يس حي االربعين بالتنسير مع رركة توزيع كهرباء القناع لفرع السويس بمراجعة اعمال تامين ال

عمل تجارل وكلي ر يس فرع الرركة القاباة بالسويس ب.الكهربا ية وعلل الكهرباء المنتررع بالروارع حماية للمواطنين 

لبالوعات وربكة صري االمطاربالروارع التي تم رصفها



ومدارسيةتعليموتوسعاتالجناينلخدمةن اليمدنيوسجلبالسخنةالواحداليوموجراحاتللطوارئمسترفي نراءنرضتخصيص

قطعةتخصيصعليالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءبر اسةجلستهللافيالسويسلمحافظةالتنفيذيالمجلسوافرالدوليةالنيل

سخنةالطررلخدمةالوزراءمجلسر يسالسيدموافقةبعدالسخنةبمنطقةالواحداليوموجراحاتالطوارسءمسترفيالنراءارض
النراءارضقطعةتخصيصالمجلسقرر.السخنةبنطارالعاملةالسياحيةوالقريوالرركاتاالحمروالبحروالزعفرانةوالقطامية

عليالتنفيذيالمجلسووافر.الجناينبحي46وقريةعامرقريةبينالواقعةالمنطقةفيالريفيالقطاعقريا الييخدممدنيسجل

والتعليمربيهللاالتمديريةلصالحالدوليةالنيلرهاداتمدارسالعبورالقامةبمنطقةسابقاالصناعيالتعليملكليةمبانيتخصيصاعادع
منرآتكمال ستللممحةالبحريةالصناعاتبمدرسةالمستغلةغيراالراضسحلعليصقرعبدالمجيداللواءبر اسةالمجلسووافر.

ارضنقطعتيلتخصيصالتعليميةلمبنيةالعامةالهي ةطللعليالموافقةتمكما.السويسرعللخدمةالجديدالعامالراطىءوانراءات

مالنسنحسيالدكتورمدرسةبجوارارضقطعةتخصيصخملمنالمدارسببعضالطمبيةالكثافةمركلةلحلالسويسحيبقطاع
ناعيالصللتعليممدرسةالقامةالسويسبحيبورسعيدبرارعنرضقطعةوتخصيصللمدرسةتوسعاتالقامةللغاتالرسمية

داويسعخالدواالستاذالمحافظنا لرماان عبدالدكتورحارهاليوماجتماعاالسويسمحافظصقرالمجيدعبداللواءعقد

لبترولارركاتوممثليوالكباريللطررالعامةالهي ةوممثليالمساعدالعامالسكرتيرالدينسراجايهالوالعميدالعامالسكرتير

بالمرافرنيةالمعوالرركاتالجهاتعلىالمحافظاكداللقاءالسخنةوفيالسويسبتطويرالمعنيةوالهي اتوالجهاتوالمرافروالكهرباء

ا اليلخدمةجودعوبأعلىبسرعةالعملانجازا ميةعليمالكداممرافقهاونقلاجراءاتايوانهاءعملهاتنسيرسرعةالعامة

علىةالتجاريوالحركةوالقطارالسريعوالمصانعالسياحيةوالقرسوالموانئاالقتصاديةواالنرطةالمجاورعوالمحافظاتالسويس
مسياسيةالالقيادعتوجيهاتاطارفيالمجاالتجميعفيكبيرعحااريةونقلةتنميةيعدالقوميالمرروع ذاانصقروارار.الطرير

الطرررصيمجالفيرركات8 نادانهللاالىالمحافظونكدالزعفرانةالسخنةطريررصيوترهدثانيةمرحلهللا نادانالىمريرا

اريوالكبللطررالعامةالهي ةعليمالكدامالسويسالسخنةطريرعلىالعملالنجازوتطويروالرصياالنراءاتباعمالستقوم
حارات3منهااتجاهكلفيحارات6انراءيرملالمرروعانالمرروعاستراريوارار.عامخملالمرروعتنفيذفيبااللتزام

كمرحلةالقا رعالسويسطريرعندوتنتهيسوميدكمينمنيبدنمكم60الطريرطولويبلغللراحناتحارات3والصغيرعللسيارات

الموانئمنوعددفدانالي58مساحةعلىتنرأالتيالجديدعالسويسمدينةمنكمالتطويربعدالسخنةطريرويخدماولى
.قهللاالمنطبهذهوالمحاجراالقتصاديةوالهي ةالمصناعيةوالمناطرالسياحيةوالقرسوالمرروعات



:في مجال التنمية : نوال 

-:متامنة 2021اصدار النررع الرهرية للمعلومات عن رهر مايو 

( الطرر والنقل) المواوع ا ول 

(اسكان ومرافر)المواوع الثاني 

(.المناطر العروا ية)المواوع الثالو 

.اعداد المالررات والتعليقات الجدولية لنررع رهر مايو  -

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

الرد علي الفاكسات الواردع من مجلس الوزراء ووزارع التخطيط 
والتنمية المحلية والمكاتبات الواردع من الجهات المختلفة 

اعداد البيانات الخاصة بتراخيص المباني الصادرع من ا دارات -
-:متامنة ا تي 2021الهندسية با حياء للمحافظة عن رهر مايو 

اسم –مهندسي المرروع –الموقع –تاريخ الرخصة –رقم الرخصة 

لل عدد طوابر المبني وذلد بناء علي ط–نوع المبني –طالل الرخصة 

0مركز معلومات مجلس الوزراء 

:  الندوات–اللقاءات -االجتماعات  : ثانيا 
ركز مدير عام الموليد فالاد / تم عقد االجتماع الرهري بر اسة ا ستاذ 

والسادع مديري ا دارات بمركز المعلومات والسادع مديري مراكز 

عوقهللا معلومات ا حياء والمديريات لمناقرة سير العمل والمراكل التي ت
وايجادا الحلول المناسبة لها 

:تقييم نررات المعلومات: ثالثا

ات قامت لجنة تقييم نررات المعلومات للمستويات بتقييم نرر

المعلومات الواردع من ا حياء



قرارات حكومية جديدع اليوم8.. الموافقة على قانون ا حوال الرخصية

ليدوم وافر مجلس الوزراءم بر اسة الدكتور مصطفى مدبوليم خمل اجتماعدهللا ا سدبوعيم ا

:وجاءت القرارات على النحو التالي.ا ربعاءم على عدد من القرارات

بردددكل نهدددا ي علدددى مردددروع قدددانون بوصددددار قدددانون ا حدددوال مجلدددس الدددوزراءوافدددر-

لددى الرخصديةم وذلددد بعدد اعددادع العدرض علددى المجلددسم وتمفدي الممحظددات التدي نبددديت ع

.عدد من المواد خمل اجتماع المجلس السابر

ادر على مردروع قدانون بتعدديل بعدض نحكدام قدانون العقوبدات الصدمجلس الوزراءوافر-

م لتقريدر عقوبدة رادعدة حيدال جدرا م ختدان ا نداوم وجداءت 1937لسنة 58بالقانون رقم 

(.مكررا ن242)م و (مكررا242)التعديمت في المادتين 

ة علدى مردروع قدرار ر ديس الجمهوريدةم بردأن الخطابدات المتبادلدمجلس الوزراءوافر-

نميدةم بين حكومة جمهورية مصدر العربيدة والوكالدة ا سدبانية للتعداون الددولي مدن نجدل الت

نلدي يدوروم لتمويدل 200وذلد فيما يتعلر بتقديم الوكالدة منحدة للحكومدة المصدرية بمبلدغ 

ة م بهددي تحسدين الخددمات العامدةم والموقعد"تقوية المعا دد الحكوميدة المصدرية"مرروع 

.16/12/2020م 19/11/2020في القا رع بتاريخى 

العدام على مرروع قرار ر يس الجمهوريةم برأن ازالة صفة النفعمجلس الوزراءوافر-

صدالح لعدد من قطع ا راادي بناحيدة مركدز ومديندة كفرالرديخم علدى نن يعداد تخصيصدها ل

مختلفدةم محافظة كفر الريخم وذلد الستخدامها في اقامة المرروعات التنموية والسدكنية ال

.نقمً من ا رااي المملوكة لمركز البحوو الزراعية

خدمدة على الترخيص  حدس الرركاتم باالنتفاع بمرروع مريدوط لمجلس الوزراءوافر-

.المزارع السمكية

علدى طلدل وزارع الزراعدة واستصدمو ا رااديم بردأن الموافقدة مجلدس الدوزراءوافر-

مدت على عدع اجراءات في اطار الحفاظ على ثدروات مصدر الطبيعيدة مدن البحيدراتم حيدو ت

  حكدام الموافقة علدى السدير فدي اجدراءات تدأجير نو تجديدد التعاقدد للمدزارع السدمكية طبقداً 

م مدع مراعداع 2018لسدنة 182قانون تنظديم التعاقددات التدي تبرمهدا الجهدات العامدة رقدم 

لدة لتطدوير استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطار تطوير البحيرات طبقداً لخطدة الدو

.البحيرات وعدم تجديد ا

د التعاقدد وافر المجلس على جدولة وتقسيط المديونيات المتدأخرع للملتدزمين بالسدداد عند-

ة الددى الجديدددم وكددذا الموافقددة علددى اسددناد نعمددال تقيدديم مقابددل االنتفدداع بددالمزارع السددمكي

ظدروي اللجنة العليا لتثمين نرااي الدولةم مع مراعاع نن تتناسدل القيمدة ا يجاريدة مدع

.كل منطقةم طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة

https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords


مستقبل الثقافة فى مصردكتور طهللا حسين                                      : 

تندوع -تطدورالجهد والوقدت لتحقيدر متطلبدات ال-قيمة مصر وعظمتها وتاريخها المجيد وحاارتهاالقديمة –بداية ومراحل تطور الثقافة 

حريدة واالسدتقمل معرفدة قيمدة الحادارع والثقافدة فهمدا ال–دور الردبال للنهدوض بدالمجتمع المصدرس ثقافيدا وعلميدا–الثقافات لتناسل الكبير   والصغير 

0ومواجهة كل تحديات الحياع 

نبنداء –لقنداع صدوت ا-حدى عتاقدة–حدى فيصدل  –حى ا ربعين -حى السويس–نررع بورسعيد  –نررع نسيوط -السويس بلدس -صوت ا ربعين 

بال السوايسدة رنس الرد–بلد الغريدل –نخبار السويس –الفرسان-البداية المصرية–سواسية –الوعى -نخبار السويس –بيان السويس –السويس 

.

الجهة التي تم البو اليهامصدر البيانالمواوعات التي تم بثهام

مرروعا صغيرا بقروض بلغت 2483التنمية المحلية تمول 1

مليون جنيهللا خمل رهرا      547
اليوم السابع

15-5-2021

ربال الخريجين 

2
مليون جنيهللا منحا للجمعيات اال لية خمل 580:التاامن 

نبريل

اليوم السابع

15-5-2021

مديرية التاامن ا جتماعى 

قطعة نرض 1500وزير التنمية المحلية توفير نكثر من 3

"  حياع كريمة"لتنفيذ مرروعات 
ا  رام

15-5-2021

مديرية التاامن االجتماعى 

كل حزم رعراوس يطالل ا جهزع التنفيذية بارورع التصدس ب4

لظا رع البناء العروا ى على ا رااى الزراعية 
ا  رام

15-5-2021

حماية اممد الدولة

نار ة نكاديمية البحو العلمى تطلر نكبر مسابقة للرركات ال5

فى مصر بدعم من بند التنمية االفريقى 
ا  رام

15-5-2021

–مديرية التربية والتعليم 

مكتل االستثمار

ة مرروعا تنمويا فى السويس بتكلف292:وزيرع التخطيط 

مليار جنيهللا12.6
ا  رام

29-5-2021

ربال الخريجين



ا  رام                                                    مصرومجتمع المعلومات                                                

           :182025

لقد نطلقنا العديد ان تأثير ثورع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات يجل نال يظل مقصورا على تحقير المكاسل االقتصادية والتنموية فقط م

لإلرتقداء من المبادرات القومية الهادفة الى تعزيز التوجهللا نحو مجتمع المعرفة والتوسدع فدى اسدتخدام تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت

لمجدال بمستوس التعليم موتحسين الخدمات الصحية موا سدراع بدالتحول نحدو الحكومدة االلكترونيدة موزاد مدن نجداو مجهوداتندا فدى  دذا ا

معلومدات بدأن اقامتنا لصناعة متطورع لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كأساس لصناعة اقليميدة عربيدة وافريقيةميردهد تداريخ ثدورع ال

مر مجتمعات البحو العلمى فى معظم دول العالم اما نسهمت بدور مهم  وفاعل فى صناعة  ذه الثدورع ومدد ا بالطاقدات المزمدة لكدى تسدت

خدميها بعنفدوان وتدددفر ال ينقطدع منو كانددت نول الجهدات التددى تسددارع الدى توظيددي منجدزات  ددذه الثددورع عمليدا موتصددبح فدى طليعددة مسددت

كل نسدرع باحتراي وفى كل ا حوال ظلت مجتمعات البحو العلمى  ى المستفيد ا ول من تكنولوجيا المعلومات والوصول الى ن دافها برد

بكدرع والمساعدع فى التصدس لما تواجههللا من تحديات موفى مصدر لدم يكدن قطداع البحدو العلمدى بعيددا عدن  دذا المفهدوم فمندذ البددايات الم
لتوجهللا المجتمع المصرس ككل صول المعلوماتية كان قطاع 

0البحو العلمى فى المقدمة محاوال بناء نماذج مبكرع للحياع الرقمية فى مصر



امكانياتدهللا قافلة مسداعدات تتحدرد وا سدعاي يسدخر.. توجيهللا ر اسى بتلبية احتياجات غزع.. اجراءات راملة لدعم ا رقاء

1948مندذ عدام نندت نبدو العدرل: ومدواطن فلسدطينى للسيسدى..ركرس يوجهللا رسا ل حاسمة نمام مجلس ا مدن..للمصابين

صدر القادية ولم تتأخر مصر يوما عن قاية فلسطينم كما لم تددخر جهددا للددفاع عدن حقدور الفلسدطينيينم فددا ما تعتبدر م

ولى الدر يس الفلسطينية ذات نولويةم وعلى مدار عقود مااية تتحرد القا رع للدفاع عن فلسدطين بردتى الوسدا لم وبعدد تد

لجهدود م ظلت القاية الفلسطينية قاية مركزية بالنسدبة لمصدر وبدذلت العديدد مدن ا2014عبد الفتاو السيسىم الحكم عام 

دفعون ثمدن لوقي اطمر النار لتجنل المزيد من العني وحقن دماء المدنيين ا بريداء مدن نبنداء الردعل الفلسدطيني الدذين يد
وكددان رخددر تلددد المسدداعى المصددرية لمسدداعدع الرددعل الفلسددطيني والوقددوي بجانددل .مواجهددات عسددكرية ال ذنددل لهددم فيهددا

ع غدزع للوقدوي علدى قايتهم المرروعةم توجيهللا وجهللا الر يس عبد الفتاو السيسى بالتنسير مع ا رقاء الفلسطينيين بقطدا

مصدرية السدتقبال كما نصدر الر يس عبدد الفتداو السيسدى اليدوم ا حددم توجيهدات بفدتح المستردفيات ال.احتياجاتهم وتلبيتها

ل وعلددى الفددور توجهددت العديددد مددن الحددافمت التددى تحمددل المسدداعدات المصددرية للرددع.الجرحددى والمصددابين مددن قطدداع غددزع
فيمدا تددداول عددد مدن رواد السوردديال ميدديام صدورا لعددد مددن الرداحنات التدى تنقددل .الفلسدطينى فدى طريقهدا الددى معبدر رفدح

ثدم مصدر.. مصدر الكبيدرع العظيمدة دا مدا نبددا: "المساعدات المقدمة مدن مصدر الدى الردعل الفلسدطينىم وعلدر المتدداولون

يددوم البقيددة تددأتىم كددل الدددعم والمسدداندع مددن الرددعل المصددرس للرددعل الفلسددطينىم اللهددم اجعددل مصددر وا لهددا فددى معيتددد ل
معبدر رفدح الدى ينما قررت  ي ة ا سعاي المصرية تسخير كافة امكانياتها لصدالح نقدل المصدابين الفلسدطينيين مدنب."الدين

م وذلدد وفى المقابلم وجهللا مواطن فلسدطيني رسدالة للردعل المصدرس والدر يس عبدد الفتداو السيسدى.المسترفيات المصرية

د الفتداو نردكر الردعل المصدرس وعلدى رنسدهللا الدر يس عبد: "نثناء عبوره معبر رفح البرس بين مصر وفلسدطينم حيدو قدال

فهدو حاادن السيسىم نبو العرلم وااي المواطن الفلسطينيم داعيا   نن يعطدى الدر يس السيسدى الصدحة ويزيدده قدوعم

وعلدى .ربدىالعرلم ولوال الر يس السيسى النتكس العرل جميعام مريرا الى نن المصريين  م من يحافظون على الوطن الع

الدوليةم وجهللا وزير الخارجية سامح ركرسم رسا ل حاسمة وقوبدة خدمل كلمتدهللا نمدام جلسدة مجلدس ا مدن الددولىالساحة

ردعبيةم برأن تطورات ا وااع فى الررر ا وسطم بحاور وانج يىم مسترار الدولة وزيدر خارجيدة جمهوريدة الصدين ال

عدد مادى ر يس مجلس ا منم وننطونيو جوتيريش السكرتير العام لألمم المتحدعم قا م ان اجتمداع المجلدس اليدوم ا حددم ب

عاًما على اطمر مسار السمم فى المنطقة الذس ردهد 42عاًما على بدء الـمأساع الفلسطينيةم ونحو 72نحو ما يزيد على 

حاولدة لدم يكتدل فى بداياتهللا رمااًل عظيمة بومكان تحقر السمم فى المنطقةم غير نن تلدد اممدال تبدددت رديً ا فرديً ا مدع كدل م

ط واالحتقدانم لها النجاو لواع حد للصراع الذس رهدت فيهللا القاية الفلسطينية انتكاسدات متتاليدة فاقمدت مدن مندا  ا حبدا
انندا نجتمدع : "ونااي ركرس خمل القاء بياندهللا نمدام المجلدس."حاان ا مة العربية.و و ما نوصلنا الى ما نحن فيهللا اليوم

ل اليددوم فددى نعقددال رددهر رماددان الكددريم الددذس رددهدنا علددى امتددداده احتكاكددات واسددتفزازات ال مثيددل لهددا بالمصددلين مددن ن دد

حدى القدس فى المسجد ا قصدى المبداردم بدالتوازس مدع عمليدة تهجيدرم ادمن سياسدة ممنهجدةم لعددد مدن السدكان العدرل ب

الماادية الريخ جراو بالقدس الررقيةم مما نغال المميين من العرل والمسلمين الذين ااقوا علدى مددس العقدود الثمثدة

ولدة فلسدطينية مما بدا تغييًبا وتسويًفا ال نها ًيدا لوعدود وتعهددات دوليدة ذات طدابع قدانونى بالتفداوض الجداد حـدـول انرداء د
."والتى ترمل القدس الررقية1967ا رااى التى تم احتملها عام حثيعلى 

 ن يلتفدت ا ًثدالمنطقدةم ويددعو المجلدس فدى نجتمع اليوم فى وقت ُيعد التطور الذس يفرض نفسهللا " ونااي سامح ركرسم 

لعسدكرية علينام  و مردهد العمليدة االلهذا الواع المتأزمم ونن يرتقى الى حجم المس وليات الملقاع على عاتقهللا  نهاء جولة 

الحاليدةم راع صدالتى يقع احيتها نعداد كبيرع من الفلسطينيين فى قطاع غزع علدى نحدو يهددد مسدتقبل السدمم واالسدتقرار 

اليدةم واسدتخمص العبدر نمًم فى تهد ة تتيح للجميع التقاط ننفاسهمم والتفكير ملًيا فى ا سبال التى نوصلتنا الدى النقطدة الح

ية واالستنتاجات المنطقية التى طالمدا طرحتهدا مصدرم و دى نندهللا ال سدمم فدى المنطقدة دون ايجداد حدل عدادل ومسدتدام للقاد

 دو الفلسطينيةم ونحن  نا ال نحتاج الى اعادع اختراع العجلةم فالحل موجدودم اذ نن حدل الددولتينم رغدم كدل رديءم ال زال
".الخيار العملى الوحيد الذس ترتايهللا كافة ا طراي



الطرر الموقع

السريعة

الطرر 

الر يسية

المرصوفة

الطرر 

االقليمية

اجمالى الطرر المحلية الداخلية

الطرر 

المحلية 

الداخلية

نسبة 

المرصوي 

الى 

ا جمالي

مرصوي 

كم

ترابي كمممهد    كم

حى 

السويس

0310140.501.514298.9%

حى 

االربعين

0130204.6052.5257.179.6%

%024.100272.60139.9412.566.1حى فيصل

%020.50121.500120.5100حى عتاقة

%04102080221099حى الجناين

د0129.60946.20195.91142.1االجمالى

م

82.8%

.

.من اجمالى الطرق%  82.8نسبة الطرق المرصوفه •

.من اجمالى الطرق%   17نسبةالطرق التربية •



وضع خطة لصيانةالطرق المرصوفة-

اتخاذ اإلجراءات المشددة لاللتزام بمبدأ إعادةالشئ ألصله خاصة مع-
يع جمالشركة المسئولة عن إدخال خدمة الغاز الطبيعى للمنازل وكذلك 

تقوم بأعمال حفر وإصالح وصيانة شبكاتها التىالشركات 
حصر شوارع المدن الجديده  بحى عتاقة واتخاذ االجراءات الالزمه -

.لرصفها 
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السويس االربعين فيصل عتاقة الجناين 



اسم 

المو

قع

الوحدع 

المحلي

ع 

القرو

ية

ة القري

ةالتابع

طول 

المدخل 

غير 

المرصو

(كم)ي 

عدد سكان 

القرية

اناوذكور

ال يــــوجـــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــ



اسم 

/  القنطرع

نفر/ الكوبري

الطونوع الكوبري

ل

الحموالعرض

لة

ا تجاه

اتجا يواحد

ن

ثابتم  صمو نسيزبر

من الخرسانة 

المسلحة

√─طن1370م20

برز  كهرباء 

عتاقة

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

─√طن870م22

برز  السويس 

للصلل

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

√─طن1270م20

كوبري رابط بين

ش بورسعيد 

واستاد الجيش

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

√─طن1070م57

كوبري مدخل 

حوض الدرس

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

√─طن1570م19

8-9.5كيلو 

كوبري الترعة

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

──طن1290م22



ميكرولاتوبيس نقلالحــــــي

اص

التودتاكسى

تود

االجمالى اخرس

العام

عدد 

رركات 

النقل 

الجماعى 

والجمعي

ات

عددعددعددداخلىخاصعام

عددعددعدد

محافظة 

السويس

70420035000039900

70420035000039900االجمالى

يمثل الميكروباص و التاكسى نعلى نسبهللا في وسا ل نقل الركال

8.4من نجمالي عددالوحدات العاملة يلية اتوبيس النقل بنسبة%  78.3ويمثل نسبة%

.سرعهللا االنتهاء من تنفيذ مرروعات رركات النقل الجماعي كما  و مخطط-1

.الترديد على التزام سيارات الميكروباص برروط السممة عند تجديد الرخصة -2

.التزام سا قي التاكسي بتفعيل العدادات -3



2020عـــــــام 2019عـــــــام 2018عـــــــام البيــــــانالقطـــــاعم

1

القطــاع الحكـومـــــي

اسكان منخفض التكاليي
عمارع تمويل 64

عقاري مدينة الحرية

عمارع تمويل 64

عقاري مدينة الحرية

عمارع تمويل 64

عقاري مدينة الحرية

اسكان اقتصادس
عمارات5انراء 

ايواء عاجل بالرحال

عمارات5انراء 

ايواء عاجل بالرحال

عمارات5انراء 

ايواء عاجل بالرحال

اسكان متوسط
عمارع118

احمد زويل/ مدينة د 

عمارع118

احمد زويل/ مدينة د 

عمارع118

احمد زويل/ مدينة د 

ــــــــــــاسكان فور متوسط وفاخر

ـــــــــــــــاسكان الربال

اجمالى القطاع الحكومى
عمارع187

(وحدع سكنية 488)

عمارع187

(وحدع سكنية488)

عمارع187

(وحدع سكنية488)

القطاع الخاص2
وحدع2183

تراخيص لألحياء

وحدع2183

تراخيص لألحياء

وحدع2183

تراخيص لألحياء

3ال يوجدال يوجدال يوجدالقطاع التعاونى3

4ــــــــــــالقطاع االستثمارس4

5ـــــــــــــالقطاع العام5

اجمالى المحافظة237023702370اجمالى المحافظة

2021/5/11.                                       مديرية ا سكان والمرافر

%  92يمثل القطاع الخاص نسبة ( 2370)2021بلغ اجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذع في محافظة السويس العام •

يوصي المركز زيادع عدد الوحدات السكنية الحكومية لمواجهة مركلة السكن 



االجمالىترميم دمتعديلتعليةبناءالحــــي

22861239السويس

71349340148االربعين

84181530120فيصل

72271550119عتاقة

32458230387الجناين

57314547462813االجمالى



.ترخيص 813بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمباني خمل  ذا العام 

:وتراخيص  ذا العام موزعة كالتالي 

من االجمالى% 70نسبة ترخيص البناء  

من االجمالى% 18نسبة ترخيص التعلية 

من االجمالى% 6نسبة ترخيص التعديل 

من االجمالى% 6نسبة ترخيص الهدم 

من االجمالى% 0.2نسبة ترخيص الترميم 

ترجيع يوصي المركز بتيسير وتبسيط  اجراءات الحصول علي تراخيص البناء ل

اء لامان حركة البناء  وااللتزام بالمتابعة من قبل المس ولين  عن التنظيم با حي

.سممة المباني وحفاظاً على مصالح المواطنين



العددالبيانالبند

عدد المدن والقرس المدن الجديدع

يز التى تم تعديل الح

العمراني لها

4

عدد قرس الظهير 

دن الصحراوس التى ب

انراال ا

الربال 1

الوطني



:
اسم 

/  القنطرع

نفر/ الكوبري

الطونوع الكوبري

ل

الحموالعرض

لة
ا تجاه

اتجا يواحد

ن

  صمو زبر

نسيم

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

ط1370م20

ن

─√

برز  كهرباء 

عتاقة

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

ط870م22

ن

√─

برز  السويس 

للصلل

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

ط1270م20

ن

─√

ن كوبري رابط بي

ش بورسعيد 

واستاد الجيش

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

ط1070م57

ن

─√

كوبري مدخل 

حوض الدرس

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

ط1570م19

ن

─√

8-9.5كيلو 

كوبري الترعة

ثابت

من الخرسانة 

المسلحة

ط1290م22

ن

──

.



اجمالي عدد الحـــــــيم

المناطر 

العروا ية

مناطر قابلة للتطوير

جاري رتم التطوي

التطوير

لم يبدن 

العمل بها

0000الســـويــس1

3300ا ربعـــــين2

0000فيصـــــــل3

1010عتـــاقــــة4

0000الجنــايـــن5

4310اجمالــي المحافظـة

ي وتم االنتهاء من ادخال المرافر ورص(  ورش السكة الحديد–عزبة الصفيح –منطقة اليهودية ) حي ا ربعين يرمل على ثمو مناطر   -1

الطرر وتم التسكين  

بدن العمل و ى مناطر قابلة للتطور وتم االعتماد التقديري  لتكلفة نعمال صري صحى ومياه ورصي  ولم ي(  منطقة االتكة  ) حى عتاقة  يرمل  -2

.بها  



الحى

امناطر ال تقبل التطوير وتقرر ازالتهموقي التطوربيان المناطر العروا ية

اسم المنطقة
المساحة

2كم

عدد 

السكان

تم

س
ار
ج

دن
يب
م 
ل

ها
لت
زا
 ا
تم

ها
لت
زا
 ا
س
ار
ج

ها
 ب
مل
لع
 ا
دن
يب
م 
ل

ى
مال
ج
ا

0000000000السويس

االربعين

اليهودية
2016

0
170√000000

عزبة 

الصفيح

1764

0
450√000000

ورش السكة 

الحديد

4074

0
420√00000

0000000000فيصل

00√24000000كم2ةمنطقة ا تكعتاقة

0000000000الجناين

4010622100000االجمالى



المواسم المرروع

قع

التكلفة

المالية 

با لي 

جنيهللا

تاريخ 

بدء 

يذالتنف

تاريخ

ااالنته

ء

نسبة

يذالتنف

المنصر

ي 

الفعلى

الموقي الحالى 

للمرروع 

م/متوقي/جارس)

(تعثر

األرعزبة الصفيح

بعي

ن

00000

تم االنتهاء

األراليهودية

بعي

ن

00000

تم االنتهاء

ورش السكة 

الحديد

االر

بعي

ن

00000
جاري التطوير

عتا تكة

اقة

00000
متوقي



اسم الحى

المنطقة 

العروا ية

ملكية االزالة

االرض

عدد السكان 

الفعلى

عدد 

الوحدات 

السكنية

التى تم 

توفير ا

التكلفة

الفعلية
ازالة 

كلية

ازالة 

جز ية

لم يبدن 

العمل فى

ازالتها

00000000السويس

00000000

1702080نممد دولهللا00√اليهوديةاالربعين

عزبة 

الصفيح

نممد دولهللا00√

450

ورش 

السكة 

الحديد

جهات 0√0

مركزية

42

0000000فيصل

0

 ي ة قناع √00ا تكةعتاقة

السويس

40000

00000000الجناين

2080نسمة521201062االجمالى



مياه كهرباءصحةتعليماسم المنطقة

ررل

مياه 

صحى

نقل 

داخلى

اتتليفون

ـ√√√√XXعزبة الصفيح

-√√√√X√اليهودية

√√√√√ا تكة



صري صحىمياه ررلكهرباءاسم المنطقة

450450450عزبة الصفيح

170170170اليهودية




