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 معلومات حمافظة السويس                                      نشرة 

لسووويس اللووواء عبوود اصيوود اووقر  حمووافظ اأدى 

ب حموافظ  يرافقه الدكتور عبد اهلل رمضان نائو 

كرتري السوووويس وااسوووتاذ خالووود سوووعداوى   السووو    

لووودي  العوووال للفحافظوووة والعفيووود إيهوووا  سووورا  ا 

لفطر املبارك السكرتري العال املساعد االة عيد ا

بورتوفيووق اليووول ااثوونمب   مبسوو د بوودر مبنطقووة  

 حبي السويس

للواء حمفد كفا أدي االة عيد الفطر املبارك ا

األلفوووووع مسووووواعد وزيووووور الداخليوووووة مووووودير أمووووو     

دكتور السوويس وعوودد موو  القيوادات اامنيووة والوو  

وأساتذة السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس

 اجلامعة 

ف والشووووويد ماجووووود راضوووووي وكيووووو  وزارة األوقوووووا   

نائووووب بالسووووويس والشوووويد عبوووود اهلل القحطوووواني 

 سويسبالقنص  املفلكة العربية السعودية 

حيووواء مووو  القيوووادات التنفيذيوووة ور سووواء اا  وعووودد 

افظوووة وأعضووواء يلسوووي الشووويو  والنووووا    احمل   

واملستشوووووووار العسوووووووكري للفحافظوووووووة والقيوووووووادات   

وقوووواف السياسووووية واةزبيووووة وقيووووادات مديريووووة اا  

الشوويد حتوود و.وعوودد كووبري موو  ألووالي السووويس  

 خطبوة  أمحد شوكري اموال وخطيوب مسو د بودر       

ضو  شوهر   العيد بعنوان يوول اجلوائزة الكوعى عو  ف    

طوور واشووار رمضووان الكووريم وفرحووة املسوولم بعيوود الف 

توطيوود  فووع ابطبووة علووع ألفيووة اوولة اارحووال  و     

ة العالقووووات ااجتفاعيووووة والتوووورلا والعفوووو  ورعايوووو 

بووواد  اانتهووواء مووو  خطبوووة العيووود ت   وبعووود اايتوووال 

ادة وشوعبا  احملافظ التهاني مع ألوالي السوويس قيو   

سوووويس   متفنيوووا ابوووري والرخووواء ملصووور ولشوووعب ال

جووو  مؤكووودا علوووع ألفيوووة أن يعفووو  اجلفيوووع مووو  أ

 شأنهلدف واحد ولو استقرارالوط  ورفعة 
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

احل  بشوووواي اسووووحان راعووووي كنيسووووة الراعووووي الصوووو    واا  

  قيوادات  واا  جيفي راعي الكنيسة ااجنيليوة وعوددا مو   

 الكنيسة بالسويس 

موووديري احملوووافظ التهووواني موووع ر سووواء ااحيووواء و  وتبووواد  

 بالسويس املديريات وااحزا  السياسية واصتفع املدني

اطنمب وعلوووي لووواما لقووواءات حموووافظ السوووويس موووع املوووو 

الفطووور مبختلوووا موووواقعهم قيوووادة وشوووعباي للتهن وووة بعيووود 

صيد اقر ابنواء  املبارك   دار حديث دعا فيه اللواء عبد ا

ويس   انهووا السوويس بالتكوواتا أجوو  تطوووير وتنفيووة السوو 

اات    حمافظوووة تسوووتحق كووو  إلتفوووال    تلوووا اصووو   

لتطوووير مؤكوودا انووه يوجوود الكووريري والكووريري موو  اعفووا  ا      

مات العاموة  ورفع كفواءة البنيوة التحتيوة واملرافوق وابود     

 .  .اليت تقدل لصاحل شعب السويس العظيم 

 اكووووود و  مجيوووووع اللقووووواءات بابنووووواء السوووووويس املهنووووو مب 

ة فووريو  احملووافظ علووي الفيووة التوعيووة املسووتفرة ملواجهوو   

 .كورونا م  اج  احة املواطنمب 

س مبكتبوه  اللوواء عبود اصيود اوقرحمافظ السووي     استقب  

لطوائوووا اليوووول لفيوووا مووو  أبنووواء السوووويس مووو   تلوووا ا    

لقيووادات والف ووات  لريلووي النقابووات واجلفعيووات االليووة وا    

سياسوووية التنفيذيوووة والشوووعبية وبعوووح لريلوووي ااحوووزا  ال   

التعلوويم والشووبا  والرياضووة والتفوووي  والصووحة وال بيووة و  

ألحيوواء والقوووي العاملووة والزراعووة والووري ور سوواء وقيووادات ا   

 .لتباد  التهن ة مبناسبة عيد الفطراملبارك 

ال مووو  كوووان   اسوووتقبا  ألوووالي السوووويس والقيوووادات كووو     

تاذ خالوود الوودكتور عبوود اهلل رمضووان نائووب احملووافظ وااسوو   

را  سووعداوي السووكرتريالعال للفحافظووة والعفيوود ايهووا  سوو   

 .الدي  السكرتري العال املساعد للفحافظة 

ي رئووويس بووودأ ااسوووتقبا  بلقووواء الووودكتور السووويد الشووورقاو 

اجلامعوة  جامعة السويس والدكتور علي عطا نائب رئويس 

كليات جامعوة  لش ون التعليم والطال  وعدد م  األساتذة ب

اسوووالمي التقوووي احملوووافظ رجوووا  الووودي  ا كفوووا السوووويس  

يوو  وزارة راسووهم الشوويد ماجوود راضووي وك   وعلووي واملسوويحي

سووووقا ااوقووواف وقيووووادات مديريووووة ااوقووواف واألنبووووا مبوووووا أ  

  ويس السويس واا  انطونيو  وكي  مطرانية الس
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حمافظقراعبداصيدأحاللواءلتوجيهاتتنفيذا

أجازةثناءأالريقافيةالسويسلياليتستفرالسويس

أيال3تفرملدةوتساليولم بدايةاملباركالفطرعيد

ضعروتقديمخال م السويسألاليإلسعاد

العربيةوسيقيواملالفنيةللفرنوغنائيةفنيةوفقرات

لكاتبااشرافحتتالسويسبريقافةوالسفسفية

وسيناءلقناةاملدنالريقا األقليمرئيسنبي حمفد

سويسالثقافةمديرعالحالوةاملنعمعبدوالعفيد

مساءفيقبورتومبنطقةالسويسأل لشعمبنطقة

اتلألالقوميةالسويسفرقةمبشاركةاليول

لسويساوفرقةعدويةامحدالفنانبقيادةالشعبية

 امنغحمفودالفنانبقيادةالعربيةللفوسيقي

لفرننيةففقراتالريالثاءغدالريانياليولويشف 

ورنياكعليفيوسيسويسمبنطقةالسويس

ختتمتاالربعاءمساءالثالثاليومأمااجلديدالسويس

عليتنوعةمفنيةبفقراتالفنيةوالحفالتالفعاليات

.السوايسةشاطئضفاف
 

يوميارتاستمالثقافيةرمضانلياليفعالياتانيذكر

نيةالفالحفالتتقديمفيالكريمرمضانشهرطوال

ناطقبمالسويساحياءجميعمستويعليوالثقافية

اقعالمومنوعددالسوايسةوشاطئالسويسكورنيش

تندواعدةتنظيموتمالجناينحيبقريالريفية

غزاليالكابتنمحبيبجمعيةالشعريةوأمسيات

يفوشاركالشعبيوالفنالسمسميةمحبيوجمعية

نوالفنووالمداحينالفنيةالفرقمنعددالحفالت

وعددسيناءوالقناةلمدنالثقافيأقليمبمشاركةالشعبية

بالسويسالشعبيةوالفنونالفنيةالفرقمن

قافيةثأنشطةرمضانشهرخاللالفعالياتشملتكما

رسميةتشكيلوفنونيدويةحرفوورشمتنوعةوفنية

أطفالكورالوعروضوتلوين

عبدح.االلواءبرعايةالثقافيةالسويسلياليتقام

بدعإيناسوالدكتورةالسويسمحافظصقرالمجيد

لهيئةارئيسعطوةهشامواالستاذالثقافةوزيرةالدايم

الثقافةلقصورالعامة
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افظ لتوجيهوووووات اللوووووواء أح عبداصيووووود اوووووقر حمووووو تنفيوووووذا 

ع كفوواءة السووويس   مبتابعووة املرافووق وابوودمات العامووة ورفوو    

ت التنفويوة  النظافة ودفع ع لة العف  لالنتهاء م  املشوروعا 

را  الووودي  الووويت تقوووال علوووي ارض السوووويس تفقووود ايهوووا  سووو     

ائق العامووة السووكرتري العووال املسوواعد حملافظووة السووويس  اةوود 

ابعووة أعفووا   واملتنزلووات ولشووع ألوو  السووويس ببورتوفيووق ملت   

ريغ اوناديق  النظافة العامة ورفع اي تراكفات او قفامة وتف

لشووووارع القفاموووة بصوووفة مسوووتفرة   متفقووودا العفووو  بوووبعح ا  

ةووودائق ملتابعوووة اعفوووا  النظافوووة وكووونس الشووووارع ونظافوووة ا 

ل املسواعد العفو    كفا تفقود السوكرتري العوا   . العامة بك  حي 

موو  بطريووق نااوور   1200انشوواء خووف اوورف اووحي بطووو      

عد حملافظوووة السوووكرتري العوووال املسوووا  رافوووق .لتووودعيم املنطقوووة  

لسوووفيع السوووويس فوووع اجلولوووة كوووال مووو  اللوووواء لشوووال عبووود ا 

ئوويس حووي  رئوويس حووي األربعوومب  واللووواء عووارف عبوود العزيووز ر     

يصوووو  عتاقووووة واملهندسووووة فووووات  عبوووود العظوووويم رئوووويس حووووي ف  

والضوووبع  واملهندسوووة فوووات  عبووودالي  رئووويس حوووي السوووويس    

جريوووت ناشووود مووودير ادارة اازموووات باحملافظوووة واملهندسوووة مار    

داهلل عضووو شووكري موودير عووال اإلسووكان   واملهنوود  محوودي عبوو 

رف الصحي يلس إدارة الشركة القابضة ملياه الشر  والص

لتووودخ  لفووورع السوووويس واشووورف سوووليفان مووودير الطووووار  وا    

السووووووريع  واملهندسووووووة رضووووووا عبووووووود موووووودير جهوووووواز اةوووووودائق 

 .والت في 

 

والتطووير  سورا  الودي  عوددما مو  املشوروعات التنفويوة      وتفقد 

هوووا  وتفقووود  العفرانوووي باملووودن السوووكنية ملتابعوووة سوووري العفووو  ب   

شوة عوددا   األعفا  اجلارية ابااة بالتطوير العفرانوي ومناق 

عفووووارات موووو  املالحطووووات الفرديووووة علووووي الطبيعووووة بووووبعح ال  

منهوا أعفوا    والتأكيد علي حلها واملتابعوة املسوتفرة للعفو      

ت اللوكس تطويرالبنية ااساسية ورفع كفاءة مرافق عفارا

لسووويس   مبنطقووة اليريووب   كووذلة منطقووة املالحووة حبووي ا 

انتظوووار الوويت تشوووف  راوووا الشووووارع الداخليوووة وعفووو  سووواحة 

النهاية دلوان  السيارات ورفع كفاءة الصرف الصحي بها و 

لتطووير  لذه العفارات   وأعفا  اانشواءات والتطووير أعفوا  ا   

إطووار خطووة بعفووارات وشوووارع مدينووة العبووور حبووي األربعوومب   

 .ياءاحملافظة لتطوير املدن السكنية القدمية باألح

لصوديق وشوارع   كفا تفقد التطويرالذي يتم بشوارع ابوو بكور ا   

حبوي فيصو  وشوارع مجوا     1عريفان اب  عفوان مبدينوة السوالل    

 .اقة ومدينة التوفيق حبي عت2عبد الناار مبدينة السالل 

افووة ااعفووا  ومت تكليووا ااحيوواء وااسووكان باعفووا  حصوور لك 

لعف  واالتوزال  اليت تتم بك  مدينة واملالحظات ودفع ع لة ا

ن جبفيوووع باجلوودو  الووزم  لنهووو املشوووروع علووي مسووتوي املوود      

ية تنفيوذا  ااحياء بدموة املوواطنمب وحتسومب حيواتهم املعيشو     

ويس لتوجيهووووات اللووووواء أح عبوووود اصيوووود اووووقرحمافظ السوووو  

  بتحسمب اةياة املعيشية لسكان لذه 
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السووويس اللووواء أح عبوود اصيوود اووقر حمووافظ   إسووتقب  

لويت توزور   القافلة الدعويوة مب فوع البحوو  ااسوالمية وا    

ة لنشوور احملافظووة ضووف  قوافوو  األزلوور الشووريا الدعويوو     

جلهود الويت  الفكر الوسطع ونشر مساحة اإلسالل ودعم ا

ى لألفكووار تقووول بهووا الدولووة لتصووحيم املفوواليم والتصوود    

اهلدامووووة وحماربوووووة الشوووووائعات وذلوووووة بتوجيهوووووات مووووو   

يد فضوووويلة اإلمووووال األكووووع الدكتورأمحوووود الطيووووب شوووو 

ذلوووووة حبضورااسوووووتاذ خالووووود   جووووواء األزلووووور الشوووووريا  

الوودكتور سووعداوى السووكرتري العووال حملافظووة السووويس و    

لفنطقووة امحوود حسوومب محووادى رئوويس اادارة املركزيووة ل  

ر عووال األزلريووة بالسووويس والدكتورالسووعدنع علووع موودي 

قافلووووة الووووعظ واارشوووواد باملنطقووووة اازلريووووة وأعضوووواء ال 

حملووافظ اللقوواء اكوود اوخووال  .الدعويووة لألزلوور الشووريا 

شور الفكور   علي دعفه الكام  جلهوود األزلور الشوريا   ن   

ة عنوووود الوسووووطي ل سووووالل وتصووووحيم املفوووواليم اباط وووو  

رة التفكووة الشووبا  والتوعيووة باملشووكلة السووكانية وخطووو 

    غوور  األسووري   مؤكوودا علووي الوودور الكووبري للقوافوو     

فكووووار قوووويم الووووواء واانتفوووواء والعفوووو  علووووي حماربووووة اا   

 .اهلدامة ونبذ الشائعات

ة توعيووة كفووا أكوود اللووواء عبوود اصيوود اووقر علووي ألفيوو  

ع إطوار املونه    الشبا  م  خوال  ألفواس سوهلة وبسويطة فو     

اوقووواف الوووذى يتبنووواه كووو  مووو  األزلووور الشوووريا ووزارة ا   

القيووووة و حملاربووووة الفكوووور املتطوووورف وترسوووويد القوووويم ااخ    

ا الكوووريم املبوووادىء اانسوووانية التوووع تعلفنالوووا مووو  رسوووولن  

ديننووووا سوووويدنا حمفوووود عليووووه أفضوووو  الصووووالة والسووووالل و    

 ااسالمي اةنيا   

ئفووووة وجووووه احملووووافظ الشووووكر جلفيووووع الوعوووواس واا كفووووا 

ة الوووي ان رئووويس املنطقوووة اازلريووو واشوووار أعضووواء القافلوووة 

أيووال وتشووف  زيووارات   5القافلووة بوودأت أمووس وتسووتفر ملوودة     

السوويس  وجوات بعودد مو  املنواطق علوي مسوتوي احيواء      

ي بووواداء وزيوووارات للفووودار  واملؤسسوووات التعليفيوووة وتنتهووو  

ويسوووو  السخطبوووة اجلفعوووة بعووودد مووو  املسووواجد بأحيووواء 

ازلووووور اللقووووواء دار حوووووديث حوووووو  تفعيووووو  دور مبوووووادرات ا   

  املشواك     الشريا   مجع مش  ااسرة املصرية وحو 

تطوورن اصتفووع واملشوواركة اصتفعيووة لالزلوور الشووريا و   

الوحودة  اةديث حوو  شوركاء الووط  ااخووة ااقبواط و     

 السويسالوطنية وتفعي  دور بيت العيلة املصري ب
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 معلومات حمافظة السويس                                                                         نشرة 

قر حموافظ  اللوواء أح عبود اصيود او    إستقب  

  السوووووويس اليوووووول وفووووود شوووووركة ايفرجوووووري    

ائووووب حبضووووور الوووودكتور عبوووود اهلل رمضووووان ن  

كرتري احملووافظ وااسووتاذ خالوود سووعداوى السوو    

ا  سورا   العال حملافظة السويس والعفيد ايهو 

ناقشووة الوودي  السووكرتري املسوواعد للفحافظووة مل

دراسوووة عووورض فووورث ااسوووتريفار باحملافظوووة و 

 .  اريةإنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية وجت

ويس وأكووود احملوووافظ علوووي ان حمافظوووة السووو

ة مقوموات  تتفتع بعبقرية املكان وتشف  كافو 

 .ااستريفار   العديد م  اصاات 

ريفار وعووورض احملوووافظ عووودد مووو  فووورث ااسوووت  

تها املتاحوووووة باحملافظوووووة والتوووووع ميكووووو  دراسووووو    

لوووووا واسوووووتيالهلا اقاموووووة املشوووووروعات    ت 

لووع امت اصوواات   مؤكوودا علووي أن احملافظووة ع

ااسووووووووتعداد لتقووووووووديم كافووووووووة التسووووووووهيالت   

فار   وااجوووراءات املطلوبوووة لتشووو يع ااسوووتري  

عوود  ذلة اقامة مشوروعات اسوتريفارية جوادة ت   

مي وتووفر  بالنفع العال وتزيد مو  الودخ  القوو   

ولي قووودمت مسووو  كفوووا .للشوووبا فووورث عفووو   

شواط  شركة ايفرجري  عرضوا واواذ  حوو  ن   

دو  اسويا  واملشروعات اليت تنفيذلا الشركة ب

 وافريقيا ودو  العامل
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 معلومات حمافظة السويس                                                                         نشرة 

لسووويس   اللووواء أح عبوود اصيوود اووقرحمافظ ا  التقووي 

تصوووادية اليوووول لريلوووي وزارة التخطووويف والتنفيوووة ااق   

عوووووال حبضوووووور ااسوووووتاذ خالووووود سوووووعداوي السوووووكرتري ال   

للفحافظووووة واملهنوووود  ماجوووود كفووووا  موووودير مشووووروع    

ة تطووووووووويراملراكز التكنولوجيووووووووة باحملافظووووووووات بوووووووووزار

 .التخطيف والتنفية ااقتصادية 

د والت هيووز و  اللقوواء مت التأكيوود علووي سوورعة ااعوودا

واطنمب لبووودء العفووو  بووواملركز التكنولووووجي بدموووة املووو 

شباكاي استقبا  11مبحافظة السويس والذي سيضم 

ات بدقوووة شوووكاوى وطلبوووات املوووواطنمب   وتقوووديم ابووودم  

 .وسرعة 

ز و  اللقوووووووواء اشوووووووواراحملافظ علووووووووي اعضوووووووواء املركوووووووو   

ملووواطنمب التكنولوووجي بألفيووة تيسووري األجووراءات علووع ا

اء العفوو  موو  واجنوواز العفوو    وقووت قصووري  وحتسوومب أد

الوويت " دالشووباك الواحوو "خووال  منظومووة العفوو  بنظووال   

يعة تشووووف  تقووووديم ابوووودمات بصووووورة حضووووارية وسووووور     

 .البها ودقيقة ويهدف إىل فص  مقدل ابدمة ع  ط

فيوووع واكوود احملووافظ علووي ألفيووة ااعووداد اجليوود جل      

م العوووووواملمب بوووووواملركز وتنظوووووويم دورات تدريبيووووووة هلوووووو     

اكتسووووووا  ابووووووعات والتوووووودريب علووووووي املنظومووووووة    

  مؤكووودا علوووي ألفيوووة اانتهووواء مووو  كافوووة ااعفوووا       

وجي ابااوووووة بوووووالت هيزات ملوووووب  املركوووووز التكنولووووو  

ر خوال   مبحافظة السويس متهيدا افتتاحه لل فهوو 

 .الف ة القادمة 

ت اةكوميوة  لذا   اطار برنام  تطووير ابودما  ياتي 

حمافظوووووة   اطوووووار التعووووواون بووووومب وزارة التخطووووويف و 

عة ودقووة السووويس لتقووديم ابوودمات للفووواطنمب بسوور 

دي اللقوواء املهنوود  حمفوود محوو   حضوور وجووودة عاليووة  

نولوجيوووة مووودير املسووواعد ملشوووروع تطووووير املراكوووز التك 

املشورف  باحملافظات بوزارة التخطيف وكرمية عبا 

حمفود  العال علي املراكزالتكنولوجية واينا  امحود 

افظووووة موووودير املركووووز التكنولوووووجي بووووديوان عووووال احمل  

احملافظووة  الوودكتور وليوود فووؤاد موودير املكتووب الفوو  ب      

 .وأعضاء املركز التكنولوجي 
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ظ السوويس  اللوواء أح عبود اصيود اوقر حمواف     استقب  

يس ملناقشوة  مبكتبه اليول أعضاء يلس النووا  بالسوو  

ت العامة عدد م  املوضوعات ابااة باملرافق وابدما

اء حبضووور الوويت تقوودل للفووواطنمب علووي مسووتوي ااحيوو   

يس و الووودكتور عبوووداهلل رمضوووان نائوووب حموووافظ السوووو  

ملسووواعد العفيووود إيهوووا  سووورا  الووودي  السوووكرتري العوووال ا  

 .باحملافظة

النائوووب حضووور اللقووواء كوووال مووو  النائوووب مجوووا  عبيووود و

لووس سوويد الكرموواوي والنائبووة عفوواف زلووران أعضوواء ي  

 النوا  

دارة كفوووا حضووورت الووودكتورة سووووزان اجلنووودي مووودير إ  

 .ااتصا  السياسي باحملافظة

لسويساحمافظاقراصيدعبدأحاللواءالتقي

ظةمبحافالشيو يلسأعضاءمبكتبهاليول

باملرافققةاملتعلاملوضوعاتم عددملناقشةالسويس

علييالسويسللفواط تقدلاليتوابدماتالعامة

نائبانرمضاهللحبضورالدكتورعبدااحياءمستوي

لعالاالسكرتريسعداويخالدوااستاذاحملافظ

العالرتريالسكالدي سرا ايها والعفيدللفحافظة

 للفحافظةاملساعد

النائبوخشانةأمحدالنائبم كالاللقاءحضر

اءأعضسيدعبدهالدكتوروالنائبشوشةحافظ

ياجلندسوزانوحبضورالدكتورةالشيو يلس

 باحملافظةالسياسيااتصا مديرإدارة
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

السوويس  أ ح عبد اصيد اوقر حموافظ  حضراللواء 

الوويت  قرعووة اةوو  هلووذا العووال مبحافظووة السووويس و     
ويس حاجا وحاجة م  أبناء السو ٥٧أسفرت ع  فوز 

 ...  بإقسال احملافظة ابفسة 

متفنيووا وقوودل احملووافظ التهن ووة للفووائزي  بالقرعووة    

 ..هلم ح  معور وذنب ميفور 

ل القادموة ملو    كفا مت  احملافظ التوفيق   األعوا

 مل حيالفهم اةظ   لذه القرعة 

زيوور  حضوور القرعووة اللووواء حمفوود االفووع مسوواعد و     

د اهلل الداخليووة موودير أموو  السووويس والوودكتور عبوو    

داوي رمضووووان نائووووب احملووووافظ وااسووووتاذ خالوووود سووووع

را  السوووكرتري العوووال للفحافظوووة والعفيووود ايهوووا  سووو 

والشوويد الوودي  السووكرتري العووال املسوواعد للفحافظووة 

 بالسويسماجد راضي وكي  وزارة األوقاف 

ور سواء  وحضر مراسم القرعة أيضا نووا  السوويس  

فيذيوووة األحيووواء وموووديري املوووديريات والقيوووادات التن 

 والشعبية

صووووور متووووو  احملووووافظ للفوووووائزي  بالوووودعاء مل  كفووووا  

 بااستقرار واألم  واإلمان والرخاء 

زوا  حوودة واشووار احملووافظ الووي أن لووذا املوسووم بعوود    

زي  انتشووووار فووووريو  كورونووووا وطالووووب موووو  الفوووووائ     

 لبالد بالدعاء بأن يرفع البالء والوباء ع  ا

صوووالة وقووود شوووهد مراسوووم القرعوووة الووويت عقووودت بال    
اخووووووري  كاحتيوووووواطيمب  ٢٩فوووووواز كفووووووا امليطوووووواة 

دل للحوو  لووذا وكووان قوود تقوو..للفووائزي    القرعووة 
 م  حمافظة السويس٤٩٤العال عدد 

د مووووو  و  ااحتفاليوووووة اطلوووووق الفوووووائزي  الزغاريووووو  

 ة اة أبنائهم وسف سعادة وفرح بالفوز بقري
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السويسظحمافاقراصيدعبدأحاللواءأعل 

بكاتشكفاءةرفععليواقفتاةكومةأن

القدميةةالسكنيالعفاراتوطالءوالراااملرافق
تموسيسكنيةمدينة٣٥اليعددلايص واليت

زنةاملواوفقمراح عدةعليمنهااانتهاء

 كيل انهعليمؤكداالدولةم املعتفدة

 ..تطويربدونالسويسداخ واحداشعا

تطويرلالنهائيةاملراح تفقدهخال ذلةجاء

لقدميةاالسكنيةاملدنم عدداكفاءةورفع

حيثريةالعقاالريروةعليللحفاسأوىلكفرحلة
بدئيةمبتكلفةشقةالا٧٠حنواملدنلذهتضم

الهلاخرافقهواليت جنيهمليار٢بوحوالي

 احملافظنائبرمضاناهللعبدالدكتور

العالالسكرتريسعداويخالدوااستاذ

سكرتريالالدي سرا ايها والعفيدللفحافظة

والصرفواإلسكانالكهرباءومديرياملساعدالعال

 .العامةاملرافقومس وىلاألحياءور ساءالصحي

بضوراء    احملافظ أنه سيتم زيادة الرقعة اوأضاف 

 مجيع املدن اليت يتم تطويرلا 

ةضاري ووجه احملافظ بسرعة اانتهاء م  السون ا
حموال لنقو  أاوحا    ٥٠مبنطقة املفيز والذي يضم 

فووووع ااكشوووواك واحملووووالت العشوووووائية مبحوووويف اص  
 . .اكتوبر حبي فيص  ٢٤الطيب اجلديد مبدينة 

ية التحتية وشدد علي سرعة اانتهاء م  أعفا  البن

اء واملرافوووووق العاموووووة العفوووووارات املسوووووطحات ابضووووور  

فووا  الوودلان  واعفووا  التطوووير ثووم   النهايووة تووتم اع  

عووودل اللوووواء عبداصيوود اوووقر ب وجووه  هلووذه العفوووارات  

ة الوويت إجووراء اي تعوودي  بواجهووات العفووارات السووكني   

نمب مووو  يووتم رفووع كفاءتهووا بالسووويس ومنووع املووواط      

لشوووك  إجوووراء اي تعوووديالت اوطوووالء للحفووواس علوووي ا   

املنفووذة طالووب موو  الشووركات  كفووا ..العووال للفوودن  

العاموة  لالعفا  رفع كفاءة األسوان وإعفدة اانوارة 

 املناسباتواملساجد ودور 
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

للسكانلقوميااصلسفرعمديرعرضتاللقاء 

واليت2022-2021عالخطةخال اصلسأنشطة

التعوالندواتواملبادراتالقواف تنظيممشلت

جتفاععاإلالتضام مديريةمعبالتنسيقمتت

اجلفعياتوإحتادالصحةومديريةواإلعالل

السويسوجامعةوالرياضةوالشبا األللية

ل هاتلالدورالفعا اليمشريااملعنية واجلهات

األسرةموتنظيالسكانيةالقضيةفعالشريكة

للف لساملستقبليةابطةعرضت كفا

اجلهاتعمبالتنسيقالسويسمبحافظةااقليفي

يقيةالتنسالل نةاجتفاعحضر.املشاركة

م كالالسويسلفرعللسكانالقومعللف لس

األوقافومديريةالصحةمديرياتلريلع

اميةاحملوالعامةواهلي ةواإلعاللوالكنيسة

والتعليميةوال بوالرياضةوالشبا الكباروتعليم

طفولةوالواألمومةوالريقافةاإلجتفاععوالتضام 

 .الريفياتوالرائدات

ظحمافاقراصيدعبداللواءرعايةحتت

العالرتريالسكسعداوىخالدااستاذعقدالسويس

يةالتنسيقالل نةإجتفاعالسويسحملافظة

ضورحبالسويسلفرعللسكانالقومعللف لس

لسكانلالقومياصلسفرععالمديرعبريعلع

ادإحترئيساةس أبوورمضانبالسويس

مديريدىمسرودكتورةاأللليةاجلفعيات

 لريجنيبوحمفدباحملافظةالسكانوحدة

 .ااسرةلتنظيماملصريةاجلفعية

بالتنسيقالعف تكريياعليالعالالسكرتريوأكد

شبا والاأللليةواجلفعياتاملشاركةاجلهاتمع

فيةبألللتوعيةالريفياتوالرائداتوالرياضة

وتقديمنعالسكاالعف دوروتفعي ااسرةتنظيم

اءاألحيمستوىعلعاألسرةلتنظيمخدمات

ألفيةإىلللفحافظةالعالالسكرتريواشار.ابفس

لساصإلجنازعف املعنيةاجلهاتمجيعتعاون

 .مةالقاداصلسخطةخال للسكانالقومع
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لسووويس اللووواء عبوود اصيوود اووقر حمووافظ ا تفقوود 

افظ يرافقوووه الدكتورعبووود اهلل رمضوووان نائوووب حمووو 

ريالعال السووويس واألسووتاذ خالوود سووعداوي السووكرت   

للفحافظووووووووة والعفيوووووووود ايهووووووووا  سوووووووورا  الوووووووودي     

السووووووووكرتريالعال املسوووووووواعد للفحافظووووووووة بتفقوووووووود  

ع سوري  إمتحانات الشهادة اإلعدادية لالطف نان عل

مدرسوووة اامتحوووان   موووادة الليوووة العربيوووة بل وووان 

 .اربعمب عفر ب  ابطا  اإلعدادية بنمب حبي ا

االتزال وأكد احملافظ علع القيوادات التعليفيوة بو   

اء ااحيواء  واانضباط داخ  الل ان   ومكلفوا ر سو  

بتقوووووووديم كافوووووووة ابووووووودمات لل وووووووان لتسوووووووهي      

الي ألفية احملافظواشار .سريعفلية اامتحانات 

وإتبواع  تواجد الزائرة الصوحية داخو  كو  املودار     

 .كافة اإلجراءات ااح ازية 

ر مديريوة  رافق احملافظ كال م  حمفود الفولي مودي 

ي ال بيووووووة والتعلوووووويم والوووووودكتورإمساعي  اةفنوووووواو

لسوفيع  مديرعال مديرية الصوحة واللوواء لشوال عبود ا    

ع اةرانوي  الشيفي رئويس حوي ااربعومب واملهنود  علو     

سووووويس مووووديرعال لي ووووة األبنيووووة التعليفيووووة لفوووورع ال  

 .والقيادات التعليفية والتنفيذية 

يووووووذكر أن عوووووودد املتقوووووودممب إلمتحانووووووات الشووووووهادة    

ويس اإلعداديوووة بالل وووان علوووع مسوووتوى مووودار  السووو   

جلنووووووة  87طالووووووب وطالبووووووة مقسووووووفمب علووووووع    14825

 .امتحانية

الريالوووث تضوووفنت اسووو لة موووادة الليوووة العربيوووة للصوووا   

دي  ااعوووودادي سووووؤا  التعووووبري عوووو  كتابووووة برالوالوووو     

 .وموضوع اخر ع  إلتفال الدولة بالريقافة 
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يس اللوووووواء عبوووود اصيووووود اووووقر حموووووافظ السوووووو  اعقوووود  

ائوووووب اجتفاعووووا حبضوووووور الوووودكتور عبووووود اهلل رمضووووان ن   

لعوووووال احملوووووافظ وااسوووووتاذ خالووووود سوووووعداوى السوووووكرتري ا 

رتري العوال  للفحافظة والعفيد إيهوا  سورا  الودي  السوك    

فيووود املسووواعد للفحافظوووة والووودكتور أشووورف حني ووو  ع 

عووووداد كليووووة اهلندسووووة جبامعووووة السووووويس ملناقشووووة اا    

ات البنيووة انشوواء قواعوود بيانووات جيرافيووة رقفيووة لشووبك    

امعوووووة التحتيوووووة حملافظوووووة السوووووويس بالتنسووووويق موووووع ج 

ئوووويس السووووويس برئاسووووة الوووودكتور السوووويد الشوووورقاوي ر

 .اجلامعة 

ة التحتيوة  اكد احملافظ علي سرعة عف  خريطة للبنيو 

از أى واملرافووووق العامووووة اةيويووووة لتسووووهي  العفوووو  واجنوووو   

ت واجلهوود أعفووا  اوويانة وااووالح للفوافووق لتوووفري الوقوو  

 واملا    

دة العلفيووة علووي املراجعووة الدقيقووة للبيانووات واملووا مشووددا 

املعنيووة واملعلوموات الوويت يووتم مجعهووا مو  مجيووع اجلهووات  

 .باملرافق العامة والشركات 

الن مجيوع  أعطي احملافظ تعليفاته لر ساء ااحيواء بواغ  

سووويق موووع  املياسووو  ومنوووع ااووودار اي توووراخي  هلوووا بالتن   

حي لفوورع الشووركة القابضووة مليوواه الشوور  والصوورف الصوو  

لسوويس  كليوة اهلندسوة جبامعوة ا   واشوارعفيد  .السويس 

جلامعووووة الووووي ألفيووووة عفوووو  دورة تدريبيووووة وور  عفوووو  با 

ركة لكيفيوة  جلفيع اجلهات املعنية باملرافق العامة املشوا 

ف اعوداد  مجع واعوداد املوادة والبيانوات املطلوبوة وابورائ     

ق مودر   اللقاء حتود  الدكتورأمحود اودي   و  املشروع 

يس عووو  املسووواحة بكليوووة لندسوووة الوووب و  جبامعوووة السوووو 

يانوووات مشوووروع مبوووادرة السووويد احملوووافظ انشووواء قواعووود ب  

افظوووووة جيرافيوووووة رقفيوووووة لشوووووبكات البنيوووووة التحتيوووووة حمل 

ال مووو  اللقووواء كووو حضووور . السوووويس وخطووووات اانشووواء   

طووووويف ر سوووواء ااحيووووواء ومووووديري املكتوووووب الفنووووع والتخ   

ركات العفرانوووووع وادارة املوووووتيريات املكانيوووووة ولريلوووووع شووووو

صووووورف الوووووب و  والشوووووركة القابضوووووة مليووووواه الشووووور  وال 

از الطبيعي الصحع وشركة القناة لتوزيع الكهرباء والي

 وااتصاات ومديري املرافق بأحياء السويس
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إسهامات وإجنازات املركز
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:يف جمال التنمية: أوال 

 علومووات إاوودار النشوورة الشووهرية للف

متضوووووووفنة2022موووووووايو عووووووو  شوووووووهر  

ن الطوووووووور»بعنوووووووووان املوضوووووووووع األو 

عنوووووان باملوضوووووع الريوووواني   « والنقوووو 

  « ةاإلسوووكان واصتفعوووات العفرانيووو  »

نوووواطق اامل»املوضوووووع الريالووووث بعنوووووان   

  « العشوائية

 دولية املؤشرات والتعليقات اجلإعداد

.ابري لنشرة شهر

 لووي بأعفووا  ااسووتعارة والوورد عالقيووال

ااستفسووووووووووارات وتقووووووووووديم خدمووووووووووة  

.كتبةاملمعلوماتية للف ددي  علي 

 الوووورد علووووي الفاكسووووات الووووواردة موووو  

يلووووووس الوووووووزراء ووزارة التخطوووووويف 

لوووواردة والتنفيوووة احملليوووة واملكاتبوووات ا 

.املختلفةم  اجلهات 

 البيانوووات ابااوووة ب اخوووي إعوووداد  

املبووووووووووواني الصوووووووووووادرة مووووووووووو  اإلدارات   

  اهلندسووية باألحيوواء للفحافظووة عوو    

رقوم  )األتوي  متضفنة 2022مايوشهر 

وقووع امل–توواريد الرخصووة  –الرخصووة 

ب اسووووم طالوووو–مهندسووووي املشووووروع –

وابوق  عودد ط –نووع املوب    –الرخصة 

لب مركوز  وذلة بناء علي ط(املب 

0معلومات يلس الوزراء 

14

–للقاءات ا-االجتماعات  : ثانيا 
:  الندوات

مودير  ة مت عقد ااجتفاع الشهري برئاسو 

لقورار  مركز املعلومات ودعوم اختواذ ا  عال 

بووووووووواملركز موووووووووديري اإلدارات والسوووووووووادة 

موووووووديري مراكوووووووز معلوموووووووات والسوووووووادة 

 العفوو  األحيوواء واملووديريات ملناقشووة سووري   

ةلوووو  واملشووواك  الووويت تعوقوووه وإ وووادا ا

.هلااملناسبة 
 

 

:لعلوماتتقييم نشرات امل: ثالثا
علومووووات قامووووت جلنووووة تقيوووويم نشوووورات امل

لومووووات للفسووووتويات بتقيوووويم نشوووورات املع 

.األحياءالواردة م  

 

 

:ين املتابلعة الدعم الف: رابلعا

مليدانيوووة قاموووت إدارات املركوووز باملتابعوووة ا

والوووووووودعم الفوووووووو  لوحوووووووودات ومراكووووووووز  

–ت موووووووديريا) املعلوموووووووات للفسوووووووتويات 
 (.أحياء
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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تبةالتوثيق واملكنشاط



 2021-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

نشاط التوثيق 

واملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

16

(أسسه وطريقة كتابته ) البحث العلمى  :أسم  الكتاب

محمد الصاوى محمد مبارك 0د :  املؤلف

دور –مى الباحث العل–التفكير العلمى –تأثير القياس على تطور العلم –نشأة العلم  احملتويات

التفكير العلمى–المنهج العلمى –الصدفة فى البحوث 

 اجمللة 
 

 احمللية
–ل حى فيص–حى االربعين –حى السويس –السويس بلدى  –اصوت االربعين 

يسة السوا–الوعى –اخبار السويس –ابناء السويس –صوت القناة –حى عتاقة 

0راى الشباب السوايسة–الفرسان –البداية المصرية –

 التزويد

البــث االنتقائـــــى
الموضوعات التى تم بثهام

مصدر البيان
الجهة التى تم البث إليها

الداخلية تعلن مواعيد إجراء حج .. أخبار مصر1

مكتب السياحةاليوم السابعمايو10تبدأ .. القرعة لهذا العام

الزراعة تتابع حصاد وتوريد القمح فى كل 2

مديرية الزراعة والرىاليوم السابعالمحافظات على مستوى الجمهورية

اجد وزير األوقاف يعلن تفاصيل قرار فتح المس3

مديرية االوقاف المصرى اليومبكامل طاقتها

مليار جنيه 5.5.. أخبار االقتصاد اليوم4

مكتب االستثماراليوم السابعاستثمارات مصنع إنتاج األلواح الخشبية

5« لإلنتاج » مستقبل مصر»يفتتح مشروع » السيسى

مديرية الزراعة والرىاالهرامالزراعى ويشهد الميكنة الحديثة فى حصاد المحاصيل

تمد منافذ المجمعات االستهالكية بالسلع " التموين"6

والتجارةمديرية التمويناليوم السابع%25لطرحها بتخفيضات تصل 

يناقش الخيال العلمي في األدب » ثقافة السويس»7

قصر ثقافة السويس اليومالمصرىالعالمي
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إستمارة البيانات البليوجرافية

 ( لكون الكوارث الكونية وأثرها فى مسار ا)النهاية  عنوان الكتاب

 352 عدد الصفحات

 صطفى ابراهيم فهمىم.  فرانك كلوز        ترمجة  د  املؤلف

 551 التصنيف

الكويت-مطابع السياسة  املطبلعة

رو  النوويوة  معظم النا  يعرفوون شوي ا عفوا يهودد كوكبنوا اارضوع مو   واطر اةو         

ع اعتبووار اا عنوود و وواطر تلووو  البي ووة   أمووا احتفوواات الكوووار  الكونيووة فليسووت موضوو   

ع رحلوة علفيوة يتضوم    وفع لذا الكتا  يقول املؤلا بودور الودلي  الوذى يقودنوا فو     0القلة 

فهنواك موذنبات   0شويلنا  فيها الكريري لوا يوريري الوتفكري والتأمو  عو   واطر ينبيوع ان ت       

كوو  مكووان وكويكبووات ااووطدمت بالكواكووب مريوو  عطووارد واارض وتركووت  ثارلووا فووع  

وذلبووت بعووح  منهووا الظووالر مريوو  اريزونووا بأمريكووا الشووفالية وفووع جنووو  غوور  افريقيووا      

كفووا ان . ورات النظريووات اىل ان لووذه اااووطدامات كانووت سووببا فووع انقووراض الدينااوو 

ول وغريلووا لووذلة موو  انف ووارات للن وو الفضوواء نفسووه فيووه مايوود  علووع عوودل اسووتقراره    

سوووتعفرات فوووع وجوووب علينوووا جتنوووب لوووذه الكووووار   باختووواذ اجوووراءات تهووودف اىل انشووواء م  

التطووور ينووت  عنهووا   الفضوواء يووأوى اليهووا اانسووان   او تتحقووق وثبووة كيفيووة فووع موودار        

 0انسان  تلا ع  اانسان اةاىل 
 

كتابنبذة خمتصرة عن حمتويات ال



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

موضوع النشرة
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موضوع النشرة

مووووايو  خسوووووفا كليووووا   16يووووول يشووووهد العووووامل  

لفلووة للقفوور  وفقووا لبيووان اووادر عوو  مركووز ا   

 .الدوىل

ال طوويال   ويكون خسوف القفور الكلوي هلوذا العو    

كريووور إذ ستسوووتيرن كافوووة مراحووو  ابسووووف أ  

 .ساعات5م  

قفووور وحيوود  خسووووف القفوور عنووودما يسووقف ال   

ع موورور واألرض والشووفس   مسووتوى واحوود  موو   

 .اساالقفر عع س  األرض  وفقيا لوكالة ن

 أحلوة  وقالت ناسا إنوه عنودما ميور القفور عوع     

م جوووووزء مووووو  سووووو  األرض  فإنوووووه ي عووووورف باسووووو     

 .ابسوف الكلي للقفر

  وعنوووووودما تصوووووو  أشووووووعة الشوووووووفس إىل األرض   

األخضووور  يتشوووتت الكوووريري مووو  الضووووء األزرن و   

ر مرئيمب  بينفا يظ  اللونان العتقالي واألمح

ألمحووور وهلووذا السوووبب يتحووو  لوووون القفوور إىل ا   

 ."قفر الدل"ويشار إليه غالبما باسم 

ون فوووع حيوووث إن ابسووووف شوووبه سلوووع يكووو   

 دقيقة ف را  32الساعة الريالرية و

السواعة  يكوون ابسووف اجلزئوع فوع    بينفا 

 0دقيقة ف ر27الرابعة و

ع  قوارة  فيفا  مشلت أماك  ابسوف الكل

  وأمريكووا أوروبووا  وقووارة إفريقيووا  وقووارة  سوويا

يطوووان الشوووفالية  وأمريكوووا اجلنوبيوووة  واحمل

بسوووف اوسووينتهي . واهلنوودىاألطلنطووع 

اووووباحاي  مووووع 06:53الكلووووي عنوووود السوووواعة  

وتبودأ  بداية خورو  القفور مو  سو  األرض     

ئووووي  املرحلووووة الريانيووووة موووو  ابسوووووف اجلز 

اباحاي  07:55واليت ستنتهي عند الساعة 

وتعوووووود كامووووو  إضووووواءة القفووووور  وينتهوووووي   

 اةد  الرئيس
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مع القانون
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لسنة81املدنيةابدمةقانونمنحهاكريريةامتيازات

ابرو  والراغبمبباةكومةالعاملمبللفوسفمب2016

ريلمغلموم الستمب س قب 2022املبكراملعا علع

بمبم .القانونادورمنذأواجلاريالعالقب سواء

نونلقاالتنفيذية الالئحةم 181املادةأناامتيازات

املواردإدارةىلإاملوساتقدلإذا»أنهعلعاملدنيةابدمة

بطلبها بيعف اليتاملصلحةأوعفلهجبهةالبشرية

ألحكالطبقايكراملباملعا إىلاإلحالة برغبتهكتابي

بإثباتلتزلتأناجلهةلذهعلعفإنالقانون م 70املادة

املبكر لفعا لاإلحالة الراغباملوساطلبورودتاريد

مشفوعاية املختصالسلطةعلعفورايبعرضهتقولوأن

لامواقعم املوساحالةع تفصيليةمبذكرة

ارف..املبكرللفعا ابرو امتيازاتم .«خدمته

اليتازاتاامتيألم«الوط »ابااةتستعرضالعالوة

املفسرةيةالتنفيذوائحتهاملدنيةابدمةقانونمينحها

علعولي 2022املبكرللفعا اإلحالة للراغبمبله 

ع لفعا لمستحقاالعام كانإذا-:التاليالنحو

 .... عاما60ع عفرهويق نفسه

شروطربتوافابااةالعالوةارف اةقفله 

ملعا اارفجهةختطرأنعفلهجهةوعلعاستحقاقها

تتمملعا ا الزيادةم أق العالوةكانتفإذابذلة 

العالوات»إضافة-.بينهفاالفرنمبقداراملعا زيادة

ائحةوفقستمبالبلوغقب التقاعد للراغبمب«ابااة

 .«املدنيةابدمة»

كانتإذا-املبكرللفعا اإلحالةعندالزياداتارف

لهتصرففالهاعنتزيدأواملعا  الزيادةتساويالعالوة

  املعا  الزيادة

وبلغفسهنع ملعا مستحقايالعام كانإذاوكذلة

فإذاملعا  ا الزيادةلهتصرفجاوزلاأوالستمبس 

عطاءإيتمابااةالعالوةم أق الزيادةلذهكانت

بعدهابيعف التعاجلهةم بينهفاالفرناملوسا

املعا صرفبالقائفةاجلهةم رمسيبيانعلعاةصو 

الستمب س قب راملبكاملعا -.لهاملستحقةالزيادةبقيفة

  عليهموساأليإجباروااختياريا 

ترقيةعلعص حيعليهسيقدلأوفيهيرغبالذيواملوسا

 .إضافيةتأمينيةسنوات5و

19

امللعاش املبكر 
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء
 ملوضوع األو ا

 لطرن والنق ا
:الطرن التع ختدل وسائ  النق بيان -1

2022/ 5/ 13: البيان اريد ت. مديرية الطرن والنق : البيان مصدر

 -:التعليق

اىل مووو  امجووو%  82.8الطووورن املراووووفه نسوووبة -

 الطرن

ىل امجووووووواموووووو   %   17ال بيوووووووة نسووووووبةالطرن  -

 الطرن

 -:التوايات

 ةخطة لصيانةالطرن املراوفوضع -

بووووودأ اإلجوووووراءات املشوووووددة لاللتوووووزال مب اختووووواذ -

ملسو ولة  إعادةالشئ ألاله خااوة موع الشوركة ا   

عووووو  إدخوووووا  خدموووووة اليووووواز الطبيعوووووع للفنووووواز 

قوول  وكذلة مجيع الشوركات التىوي مكنوان ت   

 بأعفا  حفر وإاالح وايانة شبكاتها

تاقووووة  شوووووارع املوووودن اجلديووووده  حبووووع ع    حصوووور -

 .واختاذ ااجراءات الالزمه لرافها 

املوقع
الطرن 

السريعة

الطرن 

الرئيسية 

املراوفة

الطرن 

ااقليفية

امجاىل  الطرن احمللية الداخلية

الطرن 

احمللية 

الداخلية

نسبة 

املراوف  

إىل  

اإلمجالي

مراوف  

كم

لهد     

كم

ترابي 

كم

حع 

السويس
0310140.501.514298.9%

%0130204.6052.5257.179.6حع ااربعمب

%024.100278.60133.9412.566.1حع فيص 

%020.50123.500123.5100حع عتاقة

%04102080221099حع اجلناي 

%82.8كم0129.60955.20189.91145.1اامجاىل

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

السويس االربعين فيصل عتاقة الجناين 

اطوال الطرق موزعة على االحياء
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء
:ري مراوفة املداخ  القرى غري املتصلة بالطرن املراوفة او غبيان -2

2022/ 5/ 13: البيان اريد ت. مديرية الطرن والنق : البيان مصدر

اسم املوقع
ة الوحدة احمللي

القروية
عةالقرية التاب

طو  املدخ  غري

(كم)املراوف 

عدد سكان القرية

انا ذكور

يوووووجووووووووووودا

وووووووووووووووووووووووووووووو

:الكبارى واانفان -3

2022/ 5/ 13: البيان اريد ت. مديرية الطرن والنق : البيان مصدر

 إسم 

اةفولةالعرضالطو نوع الكوبريفقن/ الكوبري/ القنطرة

اإلجتاه

إجتالمبواحد

√─ط 1370ل20حةابرسانة املسلم  ثابت  االح نسيمزبر

√-ط 870ل22حةابرسانة املسلم  ثابتبرز  كهرباء عتاقة

√─ط 1270ل20حةابرسانة املسلم  ثابتبرز  السويس للصلب

كوبري رابف بمب   

بورسعيد وإستاد اجليا
√─ط 1070ل57حةم  ابرسانة املسلثابت 

√─ط 1570ل19حةابرسانة املسلم  ثابتكوبري مدخ  حوض الدر 

──ط 1290ل22حةابرسانة املسلم  ثابتكوبري ال عة8-9.5كيلو 

ق كوبرى التوفيقية بطري

السويس القالرة 
√-ط 26.4590ل830حةابرسانة املسلم  ثابت
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء
:نق  الركا  وسائ  -4

2022/ 5/ 17: البيان اريد ت. إدارة مرور السويس: البيان مصدر

اةووووووي

تاكسعميكروباثاتوبيس نق 

التوك 

توك
اخرى

اامجاىل 

العال

عدد 

شركات 

النق  

اجلفاعع 

واجلفعيات

داخلعخاثعال
عددعددعدد

عددعددعدد

حمافظة 

السويس
83984047530058200

83984045730039900اامجاىل

 

 -:التعليق

 امليكروباث و التاكسع أعلع نسبه   وسائ  نق  الركا ميري  -1

 %8.4نسبةالنق  بيليه اتوبيس م  أمجالي عددالوحدات العاملة %  78.3نسبة وميري  

 -:التوايات

 .فسرعه اانتهاء م  تنفيذ مشروعات شركات النق  اجلفاعي كفا لو  ط-1

 .الرخصة التشديد علع التزال سيارات امليكروباث بشروط السالمة عند جتديد-2

 .سائقي التاكسي بتفعي  العدادات التزال -3
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء
 ملوضوع الريانيا

 لعفرانيةقطاع اإلسكان واصتفعات ا
:ااسكان والتعفري : أواي 

2022/ 5/ 11: البيان اريد ت.                                                          ااسكان واملرافق مديرية : البيان مصدر

 -:التعليق

 2021وحدات سكنية منقذه عال ا توجد * 

 -:التوايات

 املركز زيادة عدد الوحدات السكنية اةكومية ملواجهة مشكلة السك  يواي * 

2021عوووووووال 2020عوووووووال 2019عوووووووال البيووووووانالقطووووواعل

1

القطوواع 

اةكووموووووي

اسكان منخفح 

التكاليا

عفارة متوي  عقاري مدينة64

اةرية

ي عفارة متوي  عقار64

مدينة اةرية

ا
تو

د 
ج

ل 
عا

ذة 
نف

 م
ية

كن
س

ت 
دا

ح
و

20
21

اسكان اقتصادى
 عفارات5إنشاء 

عاج  بالرحا إيواء 

عفارات5إنشاء 

إيواء عاج  بالرحا 

اسكان متوسف
عفارة118

امحد زوي / مدينة د 

عفارة118

وي امحد ز/ مدينة د 

اسكان فون متوسف

وفاخر
وووووووو

وووووووووواسكان الشبا 

امجاىل القطاع اةكومع
عفارة187

(وحدة سكنية488)

عفارة187

(وحدة سكنية488)

القطاع اباث2
وحدة2183

تراخي  لألحياء

وحدة2183

تراخي  لألحياء

ا يوجدا يوجدالقطاع التعاونع3

ووووووووالقطاع ااستريفارى4

ووووووووالقطاع العال5

23702370امجاىل احملافظة
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء
:2021بيان تراخي  املبانع باحملافظة ع  عال -2

2022/ 5/ 11: البيان اريد تأحياء احملافظة                                                             : البيان مصدر

 -:التعليق

نوحوووة عووودد ال اخوووي  املف بلوووغ -

9للفبووووووواني خوووووووال  لوووووووذا العوووووووال  

 .ترخي  

 -:التوايات

تبسوويف  املركووز بتيسووري ويواووي -

  إجراءات اةصوو  علوي توراخي   

اء  البنوووواء لتشوووو يع حركووووة البنوووو  

  واالتوووووووزال باملتابعوووووووة مووووووو  قبووووووو  

األحيوواء املسوو ولمب  عوو  التنظوويم ب

اسووواي لضوووفان سوووالمة املبووواني وحف  

 .علع مصاحل املواطنمب

اامجاىلترميملدلتعدي تعليةبناءاةووووي

000000السويس

000202ااربعمب

000000فيص 

500005عتاقة

200002اجلناي 

700209اامجاىل

بناء
78%

تعلية
0%

تعديل
0%

هدم
22%

ترميم
0%

2021عال املبانع باحملافظة ع  تراخي  
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء

 ملوضوع الريالثا

 املناطق العشوائيةقطاع 
:املناطق العشوائية القابلة للتطوير باحملافظة موقا -1

2022/ 5/ 20: البيان اريد ت.                                            إدارة التخطيف والتنفية العفرانية: البيان مصدر

 -:التعليق

ومت اانتهواء مو    (  السوكة اةديود  ور –عزبوة الصوفيم   –منطقوة اليهوديوة   ) األربعمب يشف  علع ثوال  منواطق     حي -
 ادخا  املرافق وراا الطرن ومت التسكمب  

فواد التقوديري  لتكلفوة أعفوا  اورف اوحع       ولع مناطق قابلة للتطور ومت ااعت(  منطقة ااتكة  ) عتاقة  يشف   حع -

 .ومياه وراا  ومل يبدأ العف  بها  

اةووووووويل
إمجالي عدد 

يةالعشوائاملناطق 

مناطق قابلة للتطوير

هامل يبدأ العف  بجاري التطويرمت التطوير

0000السوووويووس1

3300األربعووووومب2

0000فيصووووووو 3

1030عتووواقووووة4

0000اجلنووايووو 5

4310إمجالووي احملافظوة

العددالبيانالبند

املدن اجلديدة
4هلاعدد املدن والقرى التع مت تعدي  اةيز العفراني

الشبا  الوط 1عدد قرى الظهري الصحراوى التع بدأ انشا لا

عوودي  اةيووز  املوودن والقوورى التووع مت ت  اعووداد -3

:العفرانع هلا وقرى الظهري الصحراوي

2022/ 5/ 19: البيان اريد تحي اجلناي                                                                         : البيان مصدر
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء :املناطق العشوائية م  حيث التطويرموقا -2

اةع

ازالتهامناطق ا تقب  التطوير وتقررموقا التطوربيان املناطق العشوائية

اسم املنطقة
املساحة

2كم
ىمتعدد السكان

ار
ج

دأ
يب

مل 

ها
لت

زا
مت ا

ها
لت

زا
ى ا

ار
ج

ال
دأ 

يب
مل 

  
عف

ها
ب

ىل
مجا

ا

0000000000السويس

ااربعمب

000000√20160170اليهودية

000000√17640450معزبة الصفي

ور  السكة 

اةديد
40740420√00000

0000000000فيص 

00√24000000كم2ةمنطقة األتكعتاقة

0000000000اجلناي 

4010622100000اامجاىل

:مشروعات تطوير املناطق العشوائية موقا -3

املوقعاسم املشروع

التكلفة 

املالية 

باأللا 

جنيه

تاريد بدء 

التنفيذ

تاريد 

اانتهاء

نسبة 

التنفيذ

املنصرف 

الفعلع

املوقا اةاىل للفشروع 

(متعرير/متوقا/جارى)

اانتهاءمت 00000األربعمبعزبة الصفيم

اانتهاءمت 00000األربعمباليهودية

جاري التطوير00000ااربعمبدور  السكة اةدي

 قامتو00000عتاقةاألتكة

2022/ 5/ 20: البيان اريد ت.                                            إدارة التخطيف والتنفية العفرانية: البيان مصدر

2022/ 5/ 20: البيان اريد ت.                                            إدارة التخطيف والتنفية العفرانية: البيان مصدر
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اإلحصوووووووووووووووووووووواء وعدد الوحدات ( اكلي-جزئيا) العشوائية التع مت ازالتها املناطق -4

::السكنية التع مت توفريلا للنق  اليها وتكلفتها 

:ابدمات املتوفرة باملناطق العشوائية-5

2022/ 5/ 20: البيان اريد ت.                                            إدارة التخطيف والتنفية العفرانية: البيان مصدر

اةع
اسم املنطقة 

العشوائية

اازالة

ملكية اارض
عدد السكان 

الفعلع

عدد الوحدات 

تع السكنية ال

مت توفريلا

التكلفة 

الفعلية ازالة جزئيةازالة كلية
عف  مل يبدأ ال

فع ازالتها

00000000السويس

ااربعمب

170أمالك دوله00√اليهودية

2080 أمالك دوله00√عزبة الصفيم

 

450

 

ور  السكة 

اةديد
42جهات مركزية0√0

0000000فيص 
0

 

√00األتكةعتاقة
لي ة قناة 

السويس
40000

00000000اجلناي 

2080نسفة521201062اامجاىل

تليفوناتنق  داخلعمياه احعمياه شر كهرباءاحةتعليماسم املنطقة

و√√√√XXعزبة الصفيم

-√√√√X√اليهودية

  √√√√√األتكة

:عشوائية املستفيدي  م  تواي  املرافق للفناطق العدد -6

ارف احعمياه شر كهرباءاسم املنطقة

450450450عزبة الصفيم

170170170اليهودية
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الدعم امليداني 

للمستويات األقل
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 متابلعة الدعم امليداني للمستويات األقل 

 «تقرير الدعم امليداني ملراكز امللعلومات»
 3: وحدات 8: مديريات  5: مراكز معلومات حي 

نقاط الضلعفنقاط القوةتابلعتهااألنشطة اليت مت ماســـم املوقعم

حي السويس1
متابعة كافة أنشطة  

املركز

اةكومة اإللك ونية 

قواعد البيانات
هريةعدل اادار النشرة الش-

ااربعمبحي 2
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-ياناتالس الت و قواعد الب

حي فيص 3
متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات والس ال

وابطف
-

حي عتاقة4
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرة وقواعد البيانات

والس الت

حع اجلناي 5
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرةو قواعد البيانات

والس الت
ريةعدل إادار النشرة الدو

6

التضام   

/ ااجتفاعي 

الش ون 

ااجتفاعية

متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات الس ال

متيز النشرة وابطف
-

الش ون الصحية7
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-اتالس الت وقواعد البيان

الزراعة8
متابعة كافة أنشطة  

املركز

واعد ق-الس التابطف 

البيانات
ريةعدل إادار النشرة الدو

مال بية والتعلي9
متابعة كافة أنشطة  

املركز

قواعد البيانات ابطف

الس الت
-

القوي العاملة10
متابعة كافة أنشطة  

املركز

التحديث للقطاعات  

اتالس الت قواعد البيان
ريةعدل إادار النشرة الدو

الدعم امليداني  

للمستويات األقل




