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 االخبار االعالمية

 بالسويس والمباني الزراعية األراضي من عدد أوضاع تقنين علي الموافقة

 ددع لعرض السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء برئاسة اجتماعها البت لجنة عقدت
 وخارج داخل انيوالمب الزراعية األراضي من األوضاع لتقنين للمتقدمين الملفات من

 اللواءو المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور من كال بحضور بالمحافظة العمراني الحيز
 المساعد العام السكرتير سعداوي خالد واألستاذ العام السكرتير العظيم عبد طارق

 مفوض إبراهيم إيهاب والمستشار األمن مدير مساعد العطار باسم واللواء للمحافظة
 . التقنين لجان ورؤساء األحياء ورؤساء السويس حافظةلم الدولة
 استردادو األوضاع تقنين علي حريصة التقنين لجان أن صقرعلي أكد االجتماع بداية وفي
 لجادينل للمواطنين تسهيالت تقديم مع القانون بتطبيق وااللتزام الشعب وحق الدولة أمالك
 . ياألراض وتمليك وتقنين الدولة مستحقات تسديد في

 كافة استوفت التي التقنين ملفات عدد المعاينة لجنة رئيس صابر محمد وعرض
 من عدد التظلمات لجنة رئيس خيامي هدي عرضت وكذلك. بالتقنين الخاصة االجراءات
 اللقاء نهاية وفي. التتمين علي تظلم أخر وعدد المعاينة علي تظلمات منها ، الملفات
 ضاعاألو لتقنين إجراءات واستكمال للبت للمتقدمين تالملفا من عدد علي اللجنة وافقت

 الخاصة التظلمات من عدد رفض وتم ، األحياء بنطاق والمباني الزراعية األراضي من
 . 0212 لسنة 111 لقانون وفقا المعاينة لجنة تظلمات علي والموافقة بالسعر

 االميرية األمالك إدارات ومديري المسلحة القوات وممثل الزراعة مديري حضراالجتماع
 والمكتب المعلومات ومركز الدولة حماية وجهاز والري القانونية والشئون والزراعية

 . التقنين لجان وأعضاء الفني
 

 الجديدة والسنة المجيد الميالد عيد ألستقبال تستعد السويس
 ةالوحد على مؤكدا   ، وعيدالميالدالمجيد الجديدة الميالدية السنة رأس حلول قرب بمناسبة األقباط لألخوة التهنئة صقر قدم

 واالحياء يذيةوالتنف األمنية القيادات لجميع القصوى االستعداد درجة رفع المحافظ وقرر مصر أبناء بين تربط التي القوية الوطنية
 محافظة تعداداس لبحث السويس محافظ اجتماع خالل ذلك جاء.االحتفاالت خالل السويس أبناء إسعاد أجل من الجهود كل وبذل

 محافظ بنائ رمضان هللا عبد الدكتور بحضور وعيدالميالدالمجيد الجديدة الميالدية السنة برأس االحتفاالت الستقبال السويس
 العطار باسم واللواء المساعد السكرتيرالعام سعداوي خالد واألستاذ للمحافظة السكرتيرالعام العظيم عبد طارق واللواء السويس
 سالمجل وأعضاء االحياء ورؤساء المديريات ومديري التنفيذية والقيادات والمسيحي االسالمي الدين ورجال منمديراأل مساعد
 اداالستعد بعرض االهتمام على للمحافظ الشكر بالسويس المطرانية وكيل ميالد أنطونيوس األب وقدم.للمحافظة التنفيذي
 هناك نأ السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء أكد جانبه ومن.الميالد ادأعي الستقبال التنفيذي المجلس من الكبير واالهتمام
 يةالمدير أن األمن مدير مساعد العطار باسم دكتور اللواء وأكد بالسويس األقباط مع مستمرة اجتماعات عقد ويتم مستمر اهتمام
 بدع طارق اللواء المحافظ وكلف. بالسويس المجيد الميالد عيد احتفاالت خالل الكنائس لتأمين خطة وضع وتم تماما   مستعدة
 مع نسيقوالت الكنائس وخارج داخل والخدمات االحتياطات كافة ومراجعة لمتابعة والتنفيذية األمنية القيادات مع التنسيق العظيم

 ائسللكن المؤدية لطرقوا المحيطة المناطق وتجميل نظافة لسرعة باألحياء العمل وتكثيف الجاد لالستعداد المعنية المديريات
 . حولها أشغاالت أي ورفع السويس مستوى على

 

 

  

 



 

 

 االمن لمديرية السويس محافظ زيارة

 امن يرمد العال عبد رجب اللواء بقيادة االمنية للقيادات والتقدير الشكر السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قدم
  القانون وتنفيذ االشغاالت ورفع للشارع االنضباط العادة ةالمبذول الجهد علي السويس

 نائب رمضان هللا عبد الدكتور من كال خاللها رافقه والتي اليوم االمن لمديرية السويس محافظ زيارة خالل ذلك جاء
 اعدالمس عامال السكرتير سعداوي خالد واالستاذ السويس لمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ
 يسيروت للشارع االنضباط وعودة واالمان االمن وبث المخالفين ضد الحمالت استمرار علي التأكيد تم واللقاء للمحافظة

 .والسيارات المواطنين مرور حركة
 . بالمديرية االمنية والقيادات الجنائي البحث ومدير المدير ومساعدي االمن مدير نائب ترك حسن اللواء اللقاء حضر

 

 

  الفرنسيسكان للرهبان والعذراء الصالح الراعي بكنيستي األقباط األخوة يهنئون السويس صقروقيادات
 الجديدة والسنة المجيد الميالد عيد بمناسبة

 أمن رمدي العال عبد رجب واللواء الميداني الثالث الجيش قائد قناوي خالد واللواء السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء قام
 لعذراءا وكنيسة الجيش بشارع الصالح الراعي كنيسة الي بزيارة السويس جامعة رئيس الشرقاوي السيد والدكتور السويس
 واالب كانالفرنسيس كنيسة راعي وهيب جوزيف لالب التهاني لتقديم السويس بحي زغلول سعد بشارع الفرنسيسكان للرهبان
 حلول قربو المجيد الميالد بعيد األحتفال بمناسبة الكاثوليك األقباط واالخوة الصالح الراعي كنيسة راعي بشاي اسحاق بشاي
 لمحافظةل السكرتيرالعام العظيم عبد طارق اللواء التهنئة لتقديم للكنيسة زيارته في المحافظ رافق.الجديدة الميالدية السنة
 اللواءو السويس لقناة االقتصادية المنطقة رئيس بنائ شعبان محمد واللواء للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد
 فيو. االمن مدير مساعد سعيد عيد واللواء الثالث الجيش قائد مساعد مأمون العزيز عبد والعميد االمن مدير نائب ترك حسن
 ميةالقو شروعاتالم من عدد تنفيذ يتم هناك ان الي باالضافة ، واالمان باالمن تنعم مصر ان علي السويس محافظ أكد كلمته
 على قرص اكد كما. السيسي الفتاح عبد الرئيس السيد قيادة تحت المصري المواطن مصلحة في تصب المحافظات مستوي علي
 كمالالست خطة لديها المحافظة ان الي مشيرا ، العصور مر علي المصريين بين الوطنية والروح مصر أبناء بين الترابط عمق
 الثالث والجيش المحافظة بين كامل تنسيق هناك ان الي واشار. االحياء مستوي علي بدأت تيال التطويروالتجميل اعمال

 عجمي محمد الدكتور من كال التهنئة قدم كما.  السويس في واالستقرار واالمان االمن علي الخفاظ اجل من االمن ومديرية
 متولى وطارق المصري ومحمد بالسويس االزهرية المركزية المنطقة رئيس الحمادي احمد والدكتور االوقاف وزارة وكيل

 يريةمد وضباط ومساعدي العسكرية والقيادات السويس جامعة رئيس ونواب بالسويس النواب مجلس نصيرأعضاء ونانسي
 نم ولفيف المديريات ومديري للمراة القومي والمجلس والنقابية االهلية والجمعيات الشركات وممثلي االحياء ورؤساء االمن

 .بالسويس واالحزاب والشعبية التنفيذية لقياداتا
 

  

 



  

 

 السويس بمحافظة 65 صقر والكوارث األزمات لمجابهة المشترك العملي بالتدري ختام
 ديسمبر 9 في بدأ والذي السويس بمحافظة 65 صقر والكوارث األزمات لمجابهة المشترك العملي التدريب مشروع أختتم

 عتاقة بحي ولبترال أنابيب شركة بمبني حيوي هدف تأمين تجربة اليوم ، السويس صقرمحافظ المجيد عبد بحضوراللواء
 عملياتال مواجهة وكيفية الحيوية، والمنشآت المباني في الطارئة األمنية الظروف مع التعامل سرعة لقياس بالسويس
  وتنفيذها الخطط وتقييم األمنية األجهزة قبل من لها التصدي وكيفية إرهابي هجوم واي العدائية

 نائب رمضان هللا والدكتورعبد الشعبي الدفاع قوات أركان رئيس دياب أيمن حرب أركان اللواء بحضور ذلك جاء
 لعزيزا عبد والعميد السويس أمن مديرية نائب ترك حسن واللواء العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ
 محسن ديوالعق للتدريب السويس أمن مديرية مساعد اسماعيل مصطفي واللواء الميداني الثالث الجيش قائد مساعد مامون
 من كبير دوعد البترول أنابيب شركة إدارة مجلس رئيس حافظ عبدالمنعم والمهندس للمحافظة العسكري المستشار سرايا

 أنابيب ركةش لمبني تقديمي بشرح العرض وبدأ. والعسكرية االمنية والقيادات الشركات ورؤساء السويس ونواب القيادات
 تعراضواس تأمينه وكيفية الهدف، على السيطرة خطة خاللها أوضح محافظةبال العسكري للمستشار كلمة ثم البترول
 لسيناريو يالفعل التنفيذ بدء ثم ، األزمات لمواجهة العملية التدريبات ألهمية وشرح ووظيفتها بالتأمين المكلفة القوات
 الحيوية األهداف وحماية مينبتأ المكلفة المشددة الحراسات قوات بمشاركة الشركة على إرهابي هجوم لمواجهة محاكاة

 هدفب اإلرهابيين من مجموعة وتسلل العدائيات، أحد من الشركة تامين على الشرطة رجال قيام المحافظ بالمحافظةوشهد
 المشددة ساتوالحرا األمن قوات قبل من الموقف على السيطرة وتم بالشركة الرئيسي التحكم ومركز العمليات تفجيرغرفة

 على ميعللج الشكر السويس محافظ وقدم.  الطبي اإلسعاف ومرفق المفرقعات وقسم المدنية الحماية ةإدار مع بالتنسيق
 التدريب أهمية مؤكًدا خسائر، بدون وقت أقل في الحيوي الهدف عن الدفاع في المشاركين إلي وصل التي التدريب كفاءة

 ديريم تدريب عن فضاًل  وأفراد ضباط من نالتأمي قوات وخبرات مهارات صقل في مستمرة بصفة المشترك العملي
 وكيفية هال التابعة للعناصر القصوى االستعداد حاالت رفع على واألمنية التنفيذية واالجهزة بالشركات الصناعي االمن

 . لحيويةا األهداف تأمين إجراءات اتخاذ على العملي والتدريب والكوارث األزمات لمجابهة المختلفة األجهزة بين التنسيق
 والمناطق الشركات خالل من حيوية أهداف علي تحتوي لما قصوي اهمية لها السويس محافظة ان علي المحافظ واكد

 تدريبهمو القوات وكفاءة العملي والبيان السيناريو بمستوى دياب أيمن اللواء وأشاد.  والموانئ واالقتصادية الصناعي
 اهمية علي مؤكدا لالستغاثة استجابتها وسرعة العملي التدريب في اركةالمش الجهات كل بتكاتف إعجابه مبديًا المتميز،
 . الفعلية االزمات عند تداركها ويتم طرأت مالحظات أي وتالفي البيان من االستفادة

 

 اعمال ويتابع الخدمة طريق ازدواج اعمال يتفقد السويس محافظ

 فيصل حي بنطاق الصحي الصرف

 هللا عبد الدكتور يرافقه صقر المجيد عبد اللواء السويس محافظ شهد

 اعدمسال العام السكرتير سعداوي خالد واألستاذ المحافظ نائب رمضان

 منطقة من الطرد لخط الصحي الصرف مياه ضغط تجربة للمحافظة

  القاهرة السويس طريق بأسفل مروراً  األكسدة برك منطقة حتى األمل

 من الخدمة طريق وازدواج لتطوير التمهيد أعمال تفقد خالل ذلك جاء

 . فيصل بحي المصري الجيش كوبري منطقة حتى أكتوبر 42 أول

 

  

 



 
 السويس أبناء من مجندين شهداء ٣ اسر يكرم صقر

 دمحم مجند الشهيد من كل اسر السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء كرم
 ليع مصطفي مجند والشهيد محمد الدايم عبد احمد مجند والشهيد عطية بخيت

 مالبش اإلرهابية العمليات أثناء للوطن فداء بحياتهم ضحوا الذين بكر ابو
 تكريماو تقديرا وهدايا تقدير شهادات الشهداء اسر المحافظ ومنح. سيناء وجنوب
 لمحافظة العام كرتيرالس العظيم عبد طارق اللواء بحضور وذلك لألبطال
 والعسكري الشعبي الدفاع قوات أركان رئيس دياب أيمن اللواء و السويس
 العام السكرتير سعداوي خالد االستاذ السويس أمن مدير نائب ترك حسن واللواء

 اعادف حياتهم قدموا االبطال الشهداء ان الي المحافظ وأشار. للمحافظة المساعد
 لةوأمث كثيرة وصورلبطوالت ومثلهم عدة ارباض.  مصر واستقرار الوطن عن

 لدورا علي المحافظ وأكد. المصري بالجيش مصر لشباب والتضحيات الفداء
 كوارث أو أزمات اي مواجهة في القوية الوطنية والوحدة مصر لشعب البطولي

 لخال ذلك جاء الحبيبة مصرنا أجل من والشرطة الجيش مع بيد يدا الوقوف و
 رثوالكوا االزمات لمجابهة المشترك العملى التدريب شروعم فعاليات حضور

 بالتنسيق ،4119 ديسمبر 11 إلى 9 من الفترة في سيعقد الذي السويس بمحافظة
 بدع العميد حضراللقاء والعسكريكما الشعبي والدفاع السويس محافظة بين

 ىمصطف اللواء و لألزمات الميدانى الثالث الجيش قائد مساعد مأمون العزيز
 سكريالع المستشار سرايا محسن العقيد و للتدريب األمن مدير مساعد إسماعيل
 اتادار وممثلي بالمحافظة االزمات ادارة مدير ناشد والضبع السويس لمحافظة
 نوبوج االحمر والبحر االسماعيلية ومحافظات المحلية التنمية بوزارة االزمات

 المديريات ومديري ياءاالح ورؤساء واألزمات المعنية والجهات سيناء
 . التنفيذية القيادات و والشركات االهلية والجمعيات

 

 

 

 ونائبه السابق السويس امن مدير لتكريم إحتفالية
 لواءل والتقدير الشكر السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قدم

 عبد محمد واللواء القناة لمنطقة الداخلية وزير مساعد جاد محمد
 خدمات من ماقدموه علي السابق السويس امن مدير بنائ المنتصر

 تنفيذيةال القيادة مع الصادق والتعاون العظيم السويس لشعب جليلة
 درع مقدما.  الباسلة السويس داخل واالمان االمن استقرار اجل من

 العال دعب رجب للواء التهنئة قدم كما. لهما وتقديرا تكريما المحافظة
 امن مدير نائب ترك حسن واللواء دالجدي السويس امن مدير

 لمزيدا بذل علي مؤكدا ، الجديدين المنصبين توليهما علي السويس
 اللخ ذلك جاء. السويس اجل من التام والتنسيق والتعاون الجهد من

 السويسب للتدريب للبترول النصر باكاديمية أقيم الذي االحتفال
 وزير مساعد قالساب السويس امن مدير جاد محمد اللواء لتكريم

 منا مدير نائب المنتصر محمدعبد واللواء القناة لمنطقة الداخلية
 ويسالس محافظ صقر المجيد عبد اللواء بحضور السابق السويس
 هللا دعب والدكتور الميدانى الثالث الجيش قائد قناوي خالد واللواء

 عامال السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان
 كما. للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي خالد تاذواالس
 جامعة رئيس الشرقاوي السيد الدكتور من كال التكريم حضر

 مملكةلل العام القنصل الطلحى هللا عبد المفوض والوزير السويس
 يئةه رئيس اسماعيل رضا واللواء بالسويس، السعودية العربية
 السويس أمن مدير مساعد سعيد عيد واللواء االحمر البحر موانئ
 متولي وطارق خليل طلعت كمال الحميد وعبد المصري ومحمد
 . النواب مجلس نصيرأعضاء ونانسي

 
 

 

 



 االستعداد الستقبال عيد الميالد المجيد والسنة الجديدة بالسويس  

فيذا لتوجيهات محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة اجتماعا تن

صباح اليوم بحضور العميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية وممثلي الكنائس بالسويس لمناقشة الترتيبات واالستعدادات 

 . الميالديةالستقبال عيد الميالد المجيد وراس السنة 

 

 

 الجناين بحي والكراني الحسني صرف محطة يفتتح السويس محافظ

 واللواء لسويسا محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه اليوم صباح السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء أفتتح 

 لصحيا والصرف الشرب لمياه القومية الهيئة رئيس خضر ايهاب واللواء للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق

 جنية مليون 16 بـ تقدر بتكلفة مكعب متر أالف 6 قدرها بطاقة الخدمة لتدخل والكراني الحسني صحي صرف محطة

  الجناين بحي المنطقة أهالي من نسمة الف 46 وتخدم

 لصرفا خطوط توصيل لسرعة المواطنين مع بالتنسيق الجناين وحي القابضة الشركة المحافظ كلف االفتتاح وخالل

  الرئيسية كةبالشب وااللتزام عشوائية خطوط أي توصيل بعدم المواطنين محذرا ، الرئيسية الشبكة علي للمنازل الخارجية

 رصفال مجال في اعمال عدة االن وتنفذ الريفي والقطاع الجناين بحي شديدا اهتمام تولي المحافظة ان علي صقر واكد

 االحياء ويمست علي السويس محافظة بها تقوم التي التطوير خطة ضمن والمرافق التحتية البنية وتدعيم العامة واالنارة

 والقري المناطق جميع لضم ومدينة مركز الي الجناين حي لتحويل الوزراء بمجلس دراسة هناك ان الي مشيرا ،

  المواطنين علي بالنفع تعود اكبر مالية إعتمادات لتوفير الخدمات من المحرومة

 عام مدير زهرة ومحمود النواب مجلس أعضاء متولي وطارق خليل وطلعت المصري محمد من كال االفتتاح حضر

 التنفيذية داتوالقيا الجناين حي رئيس فريد وعالية القناة لمحافظات الصحي والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة فرع

 . واالعمال لإلنشاءات المنفذة الشركة ومديري

 

  



  

 ريالخي زايد ماراثون انطالق شارة يطلقون والجنيبي وصقر صبحي
 متسابق الف 02 بمشاركة بالسويس

 دعب واللواء والرياضة، الشباب وزير صبحى، الدكتورأشرف أطلق
 يرسف الجنيبي مبارك جمعة والسفير السويس محافظ صقر مجيدال

 بدء شارة السويس بمحافظة ، الجمعة اليوم صباح بمصر اإلمارات
 ذاه عائده يخصص والذي ، السادسة نسخته فى الخيرى زايد ماراثون

 ، القاهرة لجامعة التابع لألورام القومى المعهد لصالح العام
 دعب طارق واللواء المحافظ نائب نرمضا هللا عبد بحضورالدكتور

 مالعا السكرتير سعداوي وخالد للمحافظة العام السكرتير العظيم
 ،الرياضى أبوظبى مجلس عام أمين العوانى وعارف للمحافظة المساعد
 زايد، لماراثون المنظمة العليا اللجنة رئيس الكعبى هالل ومحمد

 رئيس الشرقاوي السيد حضرالدكتور كما المنظمة، اللجنة وأعضاء
 ركبي وعدد السويس أمن مدير العال عبد رجب واللواء السويس جامعة

 متولي وطارق خليل وطلعت المصري ومحمد التنفيذية القيادات من
 امع مدير سعد ومحمد بالسويس النواب مجلس أعضاء نصير ونانسي
 . والرياضة الشباب وقيادات والرياضة الشباب
 لذوى سباق إلى وينقسم جنيه، مليون 4 إلى الماراثون جوائز وتصل

 محافظة عام ديوان أمام من ينطلق متر كيلو 4 لمسافة والهمم القدرات
 كيلو 8 ةبمساف األسوياء سباق يعقبه الكورنيش، على وينتهى السويس

 القاهرة السويس طريق عند السويس بجامعة الطب كلية امام من متر
 . الجديد للكورنيش وصوالً 
 أصبح الخيرى زايد ماراثون إن" صبحى، أشرف تورالدك وصرح

ً  تقليداً  ً  رياضيا  القائمة العالقات عمق مدى ويؤكد الجميع، ينتظره سنويا
 الجوانب من العديد له أن كما واإلماراتى، المصرى الجانبين بين

 تمع،المج داخل الرياضة ممارسة ثقافة نشر بأهمية المتعلقة اإليجابية
 ".بالمجتمع الخيرية المؤسسات دعم فى وىالحي دوره عن فضالً 
 للتسجيل المصرى الشباب بإقبال والرياضة الشباب وزير واكد

 تغلفها ةسنوي رياضية تظاهرة ليصبح الماراثون فعاليات فى والمشاركة
ً الف واإلماراتى، المصرى الشقيقين الشعبين بين اإلخوة روابط  إلى تا
 الماراثونات من مجموعة تنفيذ على والرياضة الشباب وزارة حرص

 ضوء فى الجمهورية محافظات جميع فى العام مدار على الرياضية
 مع،المجت داخل الرياضة نشر إلى الهادفة الوزارة استراتيجية تنفيذ

 .حياة أسلوب وجعلها
 ليع للقائمين الشكر السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء وقدم

 مشاركةال الدول شباب بين ترابطال في يساهم لما الخيري زايد ماراثون
 ، القاهرة بجامعة لالورام القومي للمعهد سيوجه الدخل عائد ان كما ،

 نذم واالماراتي المصري الشعبين بين القوية العالقة عمق الي مشيرا
 . طويلة سنوات

 

 

 

 

 



  

 وتم 4112 عام مصر فى مشواره بدأ الخيرى زايد ماراثون أن يذكر

 ىف وأخرى األقصر، فى ونسخة القاهرة محافظة فى نسخ ثالث إقامة

ً  ديسمبر شهر خالل ويقام اإلسماعيلية،  دولةل الوطنى العيد مع تزامنا

 مةالمنظ اللجنة أعلنت السباق نهاية وفي.المتحدة العربية اإلمارات

 سباق في الفائزين أسماء ، السويس بمحافظة الخيري، زايد لماراثون

 كيلو 4 لمسافة الهمم ذوي سباق يف والفائزين كيلو 8 لمسافة العدو

 يس،السو كورنيش على المنظمة اللجنة أقامته الذي الحفل، وقدم.متر

 وزير صبحي أشرف الدكتور بحضور شوبير، أحمد اإلعالمي

 السويس محافظ صقر المجيد عبد واللواء والرياضة الشباب

 مدمح والفريق مصر في اإلمارات دولة سفير مبارك جمعة والمهندس

 وشخصيات اإلماراتية، األوليمبية اللجنة رئيس الكعبي الله

 نم األول بالمركز وفاز.السويس في تنفيذية وقيادات اماراتية،

 وفي محمد صابر أحمد الثاني المركز وفي بالني، هشام الشباب،

 آمنة فازت السيدات فئة وفي اليعقوبي، الصمد عبد الثالث المركز

 لمركزا وفي الثاني بالمركز حسن حمةور األول بالمركز برشم بخيت

 دولي فاز الهمم ذوي سباق وفي.ماتيوس ناصف مريم جاءت الثالث

 حمدأ رشاد محمد الثاني بالمركز وفاز األول، بالمركز الحديدي جابر

 ذوات من السيدات أما محمد، مصطفى حامد الثالث المركز وفي

 نيالثا بالمركز يمإبراه وحنان األول بالمركز أحمد هدى ففازت الهمم

 .حسن محمد غادة الثالث المركز وفي

 باروك اإلماراتي والسفير والمحافظ والرياضة الشباب وزير ووزع

 على يةالمال بالجوائز وشيكات ميداليات المنظمة، باللجنة المسئولين

 السادسة النسخة فعاليات السويس في الجمعة اليوم وانطلقت.الفائزين

 والرياضة الشباب وزارة تنظمه الذي" يريالخ زايد مارثون"لـ

 من أكثر بمشاركة اإلمارات، دولة مع بالتعاون السويس ومحافظة

 الماراثون وانطلق.الهمم وذوي األسوياء من وفتاة، شاب ألف 41

 عام ديوان أمام من وانطلق الهمم، ذوي سباق األولى مرحلتين، على

 لىإ التحرك ثم الجيش شارع إلى ومنه صباًحا السابعة في المحافظة

 انطلق بينما.كيلو 4 السباق مسافة وبلغت الجديد، السويس كورنيش

 أمام من بدأت كيلومترات 8 لمسافة صباًحا الثامنة في األسوياء سباق

 بميدان مروًرا ،"القاهرة – السويس" طريق على الطب كلية

 إلى ومنه الجالء شارع ثم نسيم، صالح شارع إلى ومنه بتروجيت

 وكان.النهاية نقطة مثل الذي السويس كورنيش اتجاه في الجيش شارع

 محافظةال عام بديوان اليوم صباح استقبل قد صقر المجيد عبد اللواء

  ويسالس وضيوف بالقاهرة االمارات وسفير والرياضة الشباب وزير

 

 

 

 



 

 

  

 : التنمية مجال في:  أوال 

 : متضمنة ديسمبر شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (يتابن االنتاجالزراعة )) األول الموضوع 

 (  الري والصرف )  الثاني والموضوع 

 (السياحة))) الثالث الموضوع ((. 

 . ديسمبر شهر لنشرة ليةالجدو 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

 0219 ديسمبر شهر عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني راخيصبت الخاصة البيانات إعداد -

  -: األتي متضمنة

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

 1 الوزراء مجلس معلومات مركز طلب علي بناء وذلك

 الندوات:  – اللقاءات -  جتماعاتاال:  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

 المعلومات: نشرات تقييم: الثاث -

 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 

 

 



  

 مـــع القانـون 

 

 يف القصور معالجة على يعمل الذي الجديد، والتأمينات المعاشات قانون مشروع مقترح الوزراء مجلس وضع

 قريرت إعداد بعد عليه، النهائي للتصويت الشعب مجلس داخل أيام خالل مناقشته سيتم والذي الحالي، القانون

 الستثمارا وبنك العامة الخزانة بين التشابكات فض على يعمل أنه حيث بالمجلس، العاملة القوى لجنة من بشانه

 .المالية وزارة طرف التأمينات أموال إيداع على يعمل وكذلك القومي،

 والمعاشات التأمينات قانون تفاصيل

 والمعاشات االجتماعية التأمينات صندوق بضم مصر، في والمعاشات االجتماعية للتأمينات موحد قانون•

 إدارته االجتماعي للتأمين القومية الهيئة وتتولى األموال، استثمار وصندوق

 بالتدريج العامة الخزانة عن العبء وتخفيف واالكتواري المالي العجز لمعالجة المعاش سن لرفع خطة وضع•

 بالتدريج، 0212 يوليو أول في عام 56 إلى لتصل

 التأميني االشتراك ألجر األدنى الحد من %56  بنسبة للمعاش األدنى الحد احتساب يتم•

 .جنيه 922 بمبلغ للمعاش األدنى الحد اآلن يحتسب حيث•

 .%06  أقصى  بحد لزيادته آلية ووضع باألجور للمعاش األدنى الحد ربط يتم•

 المبكر المعاش الستحقاق التأمينية كمدة فعلية سنة 06 مدة بالقانون وضع•

 الحالية سنوات 12 من بدال سنة 16 تصبح الستين بلوغ عند المعاش الستحقاق التأمينية المدة•

 المنتظمة غير العمالة على للتأمين تشجيعية حوافز وضع•

 اشهر 5 حبس إلى تصل والتي التأمينات دفع من التهرب عقوبة وضع•

 جنيه ألف 122 تجاوز وال جنيه ألف 02 عن تقل ال وغرامة•

 الجديد والمعاشات التأمينات نظام إصالح قانون

 أنفراجه يُعد الجديد القانون بأن ”علي أحمد“ النائب األحرار، المصريين حزب عن الشعب مجلس عضو ذكر

 :بان النواب بمجلس العاملة القوى لجنة وكيل ”درويش سوالف“ أكدت كما المعاشات ألصحاب جذري وحل

 الجاري يونيو شهر أخر منها المقدم القانون مشروع إرسال أكدت الحكومة•

 جميعا النواب من مقدم مشروع 02 من أكثر مع جنب إلى جنبا مناقشته وسيتم•

 اللجنة انتهاء بعد الشعب مجلس على عرضه والمنتظر•

 المعاشات أصحاب لصالح يعمل الذي الجديد المعاشات قانون إلقرار•

 

 الجديد المعاشات قانون

 



  

  محافظ السويس

 المعدله له والئحته التنفيذيه . والقوانين 1929لسنة  1٣اإلطالع على نظام اإلدارة المحليه الصادر بالقانون رقم  بعد 

  والئحته التنفيذيه.  0220لسنة  119وعلى قانون البناء رقم 

  0/0/0219وعلى موافقة المجلس التنفيذي بجلسته المنعقدة بتاريخ . 

  ستصدار قرار والمتضمنة طلب ا  11/12/0219بتاريخ  يط  والتنمية العمرانية والمؤرخهمذكرة إدارة التخطوعلى

 . بنطاق حى عتاقة   زويل بمدينة أحمدمسجد أرض القامة  قطعة تخصيص

 قـــــــــــــــــــــــــرر                                       

 )مـــــــــادة أولــــــــى(

  بنطاق حى أحمد زويل بمدينة والكائنة  0م0502815رض مساحتها قطعة امديرية االوقاف مديرية تخصص لصالح

وذلك بالحدود التالية على ان تظل االرض ملك محافظة السويس السكنيةمدينة أحمد زويل مسجد وذلك القامة  عتاقه

:-  

 .   م ، شارع يليه عمارات  6585٣بطول  -** الحد البحرى :

 .    62 م يليه عمارة10، شارع بعرض م   ٣2852بطول  -:الشرقى**الحد 

 .   ) طبقا للكروكى (  59م ، شارع يليه عمارة رقم  02809م + 15891بطول  -: القبلـــــى**الحد 

    . ٣0م ،يليه عمارة رقم  10م ، شارع بعرض 15822بطول  -ى :ــــ**الحد الغرب

 )مـــــــــادة ثانيـــــــــــــة(

  ،، االرضوفى حالة عدم التنفيذ أو تغيير التخصيص تسحب تستخدم هذه االرض فى الغرض المخصصه من أجله  . 

 

  محافظ السويس

  المعدله له والئحته التنفيذيه . والقوانين 1929لسنة  1٣بعد اإلطالع على نظام اإلدارة المحليه الصادر بالقانون رقم 

  والئحته التنفيذيه  0215لسنه  01وعلى قانون الخدمة المدنيه الجديد برقم. 

  الخاصه بالمستشفيات والوحدات الصحيه  1992لسنه  0٣9وعلى الالئحه. 

  مكافحة المتضمن طلب اعادة تشكيل مجلس ادارة جهاز  10/٣/0219كتاب مديرية الصحة والسكان المؤرخ وعلى

 الحشرات الطبية .

  0210لسنه  10القرار رقم وعلى.  

 قـــــــــــــــــــــــــرر                                       

 )مـــــــــادة أولــــــــى(

  -* يعاد تشكيل مجلس ادارة جهاز مكافحة الحشرات الطبية على النحو التالى   :

       رئيسا                                                          مدير مديرية الصحة بالسويس                 الدكتور/ لبيب محمد كمال 

     عضوا   الدكتورة / سوزان جميل ابو الحسن    مدير تنفيذيا لجهاز مكافحة الحشرات 

   عضوا                المدير المالى بالمديرية              االستاذ / رافت ابراهيم بشاره 

   عضوا       مدير الشئون القانونيه بالمديرية             االستاذ/ محمد عطيه حسين 

                                           عضوا                مدير ادارة البيئة بالمحافظة 

 . وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من اهل الخبره ألداء عملها 

 



          

 

 

 اسم الكتاب : الموسيقى فى القرن العشرين : التزويد

 سمحة الخولى 2تأليف : د
 –الجيتار واألنطباعية  –آالت الموسيقى ومسمياتها  -: المحتويات
الجمهور الجديد للموسيقا  –توك فىجمع الموسيقى الشعبية أسلوب بار

  2الموسيقا واإلطار الثقافى الشامل لشعب متعدد الجنسيات  –

 األرصاد الجوية  المجلة :

ى ح –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –صوت االربعين  النشرات المحلية

يس بناء السوا –صوت القناة  –حى عتاقة  –حى فيصل  –حى االربعين  –السويس 
راى  –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية  –الوعى  –اخبار السويس  –

 2الشباب السوايسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتبهفريق عمل
 ايمان نافع

 حنان عابدين

 ينب ابو الحمدز

 البث اإلنتقائى

 
 م

 
 الموضوعات التي تم بثها

 
 مصدر البيان

 
 الجهة التي تم البث إليها

 
 التاريخ

 
 
1 

 

 كل  ماتريد معرفته عن منتدى شباب العالم

 
 األخبار
 
 

 
 مديرية الشباب والرياضة

1٣/10/0219 
 

 
 
0 

 

اركة فى شركة راغبة فى المش 0522اتحاد الصناعات المصرية يرصد 

 مبادرة الرئيس لتحفيز األستهالك 

 
 

 األهرام

 

 
ادارة األستثمار بديوان عام 

 المحافظة

12/10/0219 

 
٣ 

 

منتدى شباب العالم يستعرض التعليم الفنى والتدريب المهنى وتطوير 

 2بيئة ريادة األعمال

 
 

 األهرام
 

 
 مديرية التربية والتعليم

15/10/0219 

1  
 القومية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية دار الكتب والوثائق 

 
 األهرام
 

 
مركز  –قصر الثقافة 
 األعالم

15/10/0219 

6  
 يوما   16قافلة طبية فى 52الف مواطن من خالل  02الصحة: عالج 

 
 األهرام
 

 
 مديرية الصحة

19/10/0219 

 

 والمكتبة التوثيق نشاط



 
  فلسفة مناهج البحث العلمى     :عنوان الكتاب   

 ٣20 : عدد الصفحات

  عقيل حسين عقيل 2د : المؤلف

 192 : التصنيف

 مالطل  -فاليتا   :المطبعة  

 مختصرة عن محتويات الكتابنبذة 
 

، أو تأخرها ماديا  ومعنويا  ، فعند ما تتقدم تكون الحياة بالنسبة لها وقفت األمم والشعوب بدرجة تقدمهاتتغير   

عز التتأخر عنها ، فتسخر العلم من أجل المعرفة، وتعتز بأستخدامها أدواته وأساليبه المنهجية فى البحث 

تلتفت أخر فالدؤوبدون أن تنسى قيمها التى تكون شخصيتها وتحافظ على وحدتها ، وعندما تتأخر عن ذلك ، تت

إلى الماضى وكأنها ترتقبه مستقبال، وهو اليأتى إليها، والزمن مستمر، مما يجعل الماضى بعيدا ، واألنتظار 

ممل، وهنا تكمن الحقيقة، أن الماضى لن يكون مستقبال ، مما يستوجب على المنتظرين أخذ العبر منه فى بناء 

ة األزمن، ومراعاة معطياتها، والمتغيرات الطارئة عليها، مستقبل متطور، ويستمر التقدم بالمحافظة على أهمي

 2التى تستوعبها العلوم ن أجل األمة عندما تنتبه األمه الى أهمية العلوم، فتكون لألمة فلسفة وللعلوم شأن

ومن أجل ذلك نتقدم بمجهود متواضع فى مجال فلسفة مناهج البحث العلمى لعله يفيد الطلبة الجامعيين ، وطلبة 

دراسات العليا، ويساهم فى أثراء العلوم األجتماعية وا؟ألنسانية بصفة خاصة ، والعلوم بشكل عام، ولهذا ال

فال يحق لنا نحكم على طبائع المجتمع الغربى بطبائع المجتمع العربى،  2العلم ملك عام والبحث حق الجميع 

وتعتبر البحوث ذات أهمية عندما  2والفنية  ويهتم هذا الكتاب بفلسفة المناهج، من أجل تبيان أهميتها العلمية

 2تكون لها فلسفة وداللة 

 

 ستمارة البيانات البليوجرافيةإ



  

  
 موضوع النشرة

تحديات األمن الغذائى فى أفريقيامنتدى شباب العالم يناقش   

السيسى عبد الفتاح بحضور الرئيس  
فى أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثانى من أهداف األمن الغذائى  استضافت اليوم "قاعة البحر األحمر" جلسة خاصة بعنوان " 

ية قتصادية الدولية والتنمجاالت العالقات السياسية واالالتنمية المستدامة" بحضور كبير من المتحدثين المتخصصين فى م

 .المستدامة إلى جانب عدد كبير من الشباب المشارك بمختلف الجنسيات

استعرضت الجلسة مفهوم األمن الغذائى كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، كما سلطت الضوء على السلوك الغذائى 

تحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب تداعيات لألفراد والشعوب والعقبات التى تواجه توفير األمن الغذائى، و

 .النزاعات وتغير المناخ وندره المياه فى تهديد األمن الغذائي

أعرب كيو دونجى، مدير عام األغذية والزراعة بمنظمة األمم المتحدة، عن سعادته بالتواجد بين شباب العالم فى مصر ولقاءه 

الذى يولى اهتماًما كبيًرا بالشباب، مؤكًدا على قدرة الشباب على تغيير العالم نحو مستقبل أفضل،  بالرئيس عبد الفتاح السيسى،

موجًها دعوته لشباب العالم للتركيز على المستقبل الرقمى واالبتكار بهدف تطوير أدائهم وإيجاد الحلول، منوًها على أهمية انخراط 

 .ولوجيا خاصةً فى ظل عدم وجود وظائف ثابتة فى أفريقيا ليس لديهم وظائف ثابتهالشباب األفريقى فى األعمال المرتبطة بالتكن

أشار ديفيد بيسيلى، الرئيس التنفيذى لبرنامج الغذاء باألمم المتحدة إلى خطورة الموقف الحالى لألمن الغذائى العالمى، موضًحا 

مليون  77رتفاع معدالت الجوع عالميًا لتصل إلى أنه بحسب الدراسات يموت طفل من الجوع كل خمس ثوان، هذا إلى جانب ا

ألف الجئ على مستوى  011شخص، مؤكًدا على أن تحقيق األمن الغذائى سيؤدى حتًما إلى انخفاض معدالت الهجرة وحماية 

 .العالم

على اتساع رقعة  "CEDARE" أكد خالد أبو زيد، مدير المياه اإلقليمى بمركز البيئة والتنمية فى المنطقة العربية وأوروبا

مشكالت نقص المياه عالميًا، مشيًرا إلى أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستهدف التغلب على هذه المشكلة، 

مستعرًضا معدالت خسارة الغذاء فى مراحل اإلنتاج واالستهالك، متابعًا أنه من المتوقع تضاعف التعداد السكانى بحلول عام 

0101. 

زمارى مبابازى، وزيرة الشباب فى رواندا، برامج رواندا الوطنى لتحقيق األمن الغذائى من خالل إشراك المواطنين، استعرضت رو

مشيرةً إلى أن البرنامج يعتمد فى األساس على ترابط وتكامل المجتمع، موضحةً الدور الرئيسى للسيدات الروانديات االتى يمثلن 

جانب برامج تشجيع الدعوة إلى الزراعة بهدف جذب الشباب والنساء مرة أخرى للعودة من البرلمان الرواندى، هذا إلى  10%

 .إلى األراضى الزراعية

اختتمت الجلسة بحديث ثالثة نماذج ملهمة من المتطوعين للعمل فى مجال األمن الغذائى وهم كالنسى هاريسون، أمريكية الجنسية، 

صرية الجنسية، حيث قدموا تجاربهم فى تحقيق األمن الغذائى فى مناطق مختلفة وجاسمين كرو، أمريكية الجنسية، ولورا ثابت م

من العالم، فيما تم توجيه الدعوة لجاسمين كرو لنشر أفكارها وبرنامجها فى األمن الغذائى لمساعدة األفارقة فى تحقيق أهداف 

 .0101النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عام  مماثلة نظًرا للنجاحات التى حققتها سابقًا مع التوصية بعرض النتائج خالل

 

https://www.youm7.com/story/2019/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%88-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/4546853
https://www.youm7.com/story/2019/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%88-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/4546853


 

 

 الموضوع األول -1
 قطاع : الزراعة األراضي/ اإلنتاج النباتي

 : 2112إجمالي المساحات باألحياء عن عام  -2

 .11/10/0219البيان : مصدر البيان : مديرية الزراعة.                                                تاريخ
 

 التعليق:

  كيلومترمربغغغغغغغغغغع نسغغغغغغغغغغبة  9220801بلغغغغغغغغغغغ المسغغغغغغغغغغاحة الكليغغغغغغغغغغة لمحافظغغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغويس
 من المساحة الكلية  بمحافظة السويس . %181المساحة المأهوله

  مغغغغغغن المسغغغغغغاحة الكليغغغغغغة  %0تمثغغغغغغل االحيغغغغغغاء  السغغغغغغويس واالربعغغغغغغين والجنغغغغغغاين  حغغغغغغولى
عتاقغغغغغغة الغغغغغغذى يعتبغغغغغغر اكبغغغغغغر امغغغغغغا حغغغغغغى    % 11للمحافظغغغغغغة بينمغغغغغغا يمثغغغغغغل حغغغغغغى فيصغغغغغغل 

 من اجمالى المساحة الكلية.  %02االحياء بالمحافظة يمثل 
 
 

 

السويس
0.060%

االربعي  ن
0.051%

فيصل
10.896%

عتاقة
87.167%

الجناين
1.826%

 الحــي م
المساحة 
 0الكلية كم

 المساحة المأهولة كم مربع

سكن 
 ومتناثرات

منافع 
 وجبانات

برك ومستنقعات 
 وأراضي بور

 أرض زراعية

مالي إج
المساحة 
 داخل الزمام المأهولة

 
 خارج الزمام

 681٣ 2 2 1825 2805 ٣811 681٣ السويس 1

 1865 2 2 2821 281٣ 18٣9 1865 األربعين 0

 966850 2 2 960822 2852 08٣0 902800 فيصل ٣

 2015890 2 2 201٣802 2812 ٣8٣0 2012 عتاقة 1

 1٣29286 118215 10٣19810 121802 5812 ٣810 1518٣5 الجناين 6

 6052٣816 118215 10٣19810 009089 2865 15850 922080٣ إجمالي المحافظة

 اإلحصــــــاء



 بيان مساحة األراضي المنزرعة والمستصلحة في المحافظة )بالفدان( : -3

 .11/10/0219: مديرية الزراعة .                                         تاريخ البيان : مصدر البيان 

 

 

 التعليق:

 ( 10٣19810بلغت مساحة األراضي المنزرعة داخل الزمام  ،)بلغت مساحة أراضي وفدان

 )فدان 16261تم إستصالحها )
 مساحة األراضي المنزرعة والمستصلحة في المحافظة )بالفدان( :

  

  

 الحـــي م

 أراضي منزرعة
أراضي تم 

 إستصالحها

أراضي تحت 

 اإلستصالح

أراضي تم 

إستقطاعها من 

األراضي 

 الزراعية

 أسلوب الري

 داخل الزمام
خارج 

 الزمام
 رش تنقيط غمر

 1 1 1 1 1 1 1 1 السويس 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 األربعين 2

 √ √ 1 1 1 15453 1 1 فيصل 3

 1 1 1 1 1 1 1 1 عتاقة 4

 1 1 √ 1 1 1 1 12311312 الجناين 5

 1 1 1 1 1 15453 1 12311312 إجمالي المحافظة

0%

50%

100%

داخل الزمام ح تحت األستصال

18319.18 15453

Column2



 بيان ملكية زمام األراضي تحت اإلستزراع )بالفدان( في مراكز المحافظة: -4

 .14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة .                                      تاريخ البيان : 

 : باألحياءبيان المساحة المحصولية  -5

 2112عام  الحـــي م

  3351131 فيصل شرق السويس           1

 24323312 الجناين / ائتمان  2

 52124322 اجمالى المحافظة 

 .14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة .                                      تاريخ البيان : 

 ستزراع )بالفدان( في مراكز المحافظة:بيان ملكية زمام األراضي تحت اإل -6

 14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة بالمحافظة .                   تاريخ البيان :

ال يوجد ويمكن الرجوع للبنك الزراعى لمعرفة البيان الصحيح 

 الحــي م

مساحة 

األراضي تحت 

 اإلستزراع

شركة قطاع 

 أعمال

شركة قطاع 

 خاص

شركات 

 إستثمارية

أراضي شباب 

 الخريجين

وضع يد في 

طريق 

 الملكية

 آخرين

 1 1 1 1 1 1 1 السويس 1

 1 1 1 1 1 1 1 األربعين 2

 1 1 16255 1 1 1 1926 فيصل 3

 1 1 1 1 1 1 1 عتاقة 4

5 
شرق  -الجناين

 القناة 
1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 15466 1 1 1 3145 إجمالي المحافظة

 الحـــي م

 أراضي شباب الخريجين

 عدد المستفيدين
اجمالى عدد 

 المستفيدين 
 عدد القروض

متوسط قيمة 

 القرض بالجنيه

المساحات 

 المخصصة

ور
ذك

 

ث
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إ

 

       السويس 1

       األربعين 0

       فيصل ٣

       عتاقة 1

6 
 ان(الجناين)ائتم

 ) استصالح(
      

       إجمالي المحافظة



 بيان إنتاجية المحاصيل الرئيسية على مستوى المحافظة : -2

 الحي م

 أرز بالطن الذرة باألردب قمح باألردب
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 السويس محظور زراعته  1 1534 5215 1535 11224 521231 إجمالي المحافظة

 14/12/2111.                     تاريخ البيان :مصدر البيان : مديرية الزراعة بالمحافظة 

 

 بيان إنتاجية الخضروات الرئيسية على مستوى المحافظة : -2

 الحـي م

 بالطن فاصوليا  بالطن بصل بالطن بطاطس طماطم بالطن
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1 

فيصل 

خارج 

 الزمام 
312312 2521 11 141 11 1411 12336 111335 14 2312 235 3 

 5 125 25 13 2151 222 1 1 1 15 1211 216 الجناين 2

إجمالي 

 المحافظة
1214312 2261 12 141 11 1411 35136 4144 14 32312 122 5 

 14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة بالمحافظة .                     تاريخ البيان :

 

 



 بيان إنتاجية الفواكه الرئيسية على مستوى المحافظة : -2

 الحـي م
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1 

األئتمان 

اراضى 

 قديمة

 336 126 35 كجم11 4451353 44 3 15111 5133 1 1 1

2 

اراضى 

استصالح 

 جديدة

4312 2412335 535 1352 42124 435 512 4612342 
 

 كجم11
414 141134 336 

إجمالي 

 المحافظة
4312 2412335 535 14325 52123 1 556 1142 1 441 161634 1 

 14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة بالمحافظة .                     تاريخ البيان :

 المساحة المنزرعة وكمية اإلنتاج لمحصول النخيل : -1

 الحـــي م
إجمالي عدد 

 النخيل

عدد النخيل 

 المثمر

جملة اإلنتاج 

 باأللف طن

متوسط 

محصول 

 النخيل كجم

 جملة المساحة بالفدان

 ن ط

 512 1 11 461234 51623 62312 فيصل اراضى جديدة 1

 44 1 11 4451353 42166 61311 الجناين اراضى قديمة 2

 556 1 1 1142 111641 122222 إجمالي المحافظة

 14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة .                       تاريخ البيان :



 أخرى( بالمحافظة: -طبية -تقليدية )عطريةبيان المحاصيل غير ال -11

 الحـي م

 نبات طبي .. نبات عطري .. نبات عطري ..

المساحة 

 بالفدان
 اإلنتاج

متوسط 

 اإلنتاجية

المساحة 

 بالفدان
 اإلنتاج

متوسط 

 اإلنتاجية

المساحة 

 بالفدان
 اإلنتاج

متوسط 

 اإلنتاجية

 1 مورينجا ف 1 1 ريحان ف 1 1 ورد ف 1 فيصل 1

 14/12/2111ر البيان : مديرية الزراعة .                       تاريخ البيان : مصد

 

 : 2112بيان مصانع األسمدة وتوكيالت األسمدة والبنوك عن عام  -11

 النسبة نوع السماد الطاقة اإلنتاجية بالطن اسم الشركـــة الحـــــــــــي

 عتــــاقـــة

 شركة النصر لألسمدة

 %٣٣86 تنترا طن ٣2162

 %0285 سلفات طن٣06٣2

 %1586 يوريا طن18126222 الشركة المصرية لألسمدة

 شركة السويس لتصنيع األسمدة

 %0285 سلفات الف طن102222

 ــ سوبر فوسفات )ناعم، محبب( الف طن 0222

 14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة .                       تاريخ البيان :



 : 2112الصناعات الغذائية عن عام  -12

 الحــي م

 السمن مصنع

 عدد

الطاقة 

األنتاجية 

 الفعلية

 152112 3 عتاقة 1

 160190 ٣ إجمالي المحافظة

 14/12/2111مصدر البيان : مديرية الزراعة .                       تاريخ البيان : 

  

 : 2112عام  بيان المساحات المنزرعة والحائزين باألحياء خالل -13
المساحة  المساحة المنزرعة الحــــي م

المحصولية 

الحقلية 

 )بالفدان(

عدد 

 الحائزين
 فدان قيراط سهم

 3211 1523 11521 1 1 المراقبة  – فيصل 1

 3211 1523 11521 1 1 إجمالي المحافظة

 14/12/2111لبيان : مديرية الزراعة .                       تاريخ البيان :مصدر ا                                                               



  

 الموضوع الثاني

 قطاع : الري والصرف

 مصادر الري الرئيسية في المحافظة : -1

 الزمام الذي يخدمه بالفدان أسم المصدر الحـــي

 الجناين
 ترعة السويس وفروعها

  ) كبريت والخواطرة والشلوفة والجباليات (
51311 

 51311 األجمالى

 12/12/2111مصدر البيان : مديرية الموارد المائية والري .                    تاريخ البيان :                                              

 

  :التعليق 
 السويس. كم داخل 41كم منها  11المصدر الرئيسى للرى والشرب بالمحافظة هو ترعة السويس ويبلغ طولها 

 : التوصيات 
 .تصميم نظم الرى الحديثة بالرش والرى بالتنقيط 
 البحث عن مصادر اضافية للرى بعد التوسع فى استصالح االراضى شرق وغرب القناة 
  سواء عن طريق تحلية مياه البحر أو البحث عن آبار جوفية باإلضافة إلى تفعيل خط العاشر من رمضان القادم من القاهرة

 ناطق الصناعية بمنطقة شمال غرب خليج السويس.لخدمة الم
 



 : 2112بيان اآلبار المستخدمة في الري عن عام 

 عدد اآلبار الحـــي
إجمالي المساحة الزراعية 

 المستفيدة بالفدان

 السويس

 ال يوجد 
 األربعين

 فيصل

 عتاقة

 الجناين

 األجمالى

 12/12/2111ي .                    تاريخ البيان :مصدر البيان : مديرية الموارد المائية والر



 بيان الصرف المغطى والمكشوف والزمام المستفيد : -2

 الحــــي

 زمام األراضي )بالفدان( المصارف

إجمالى 

صرف  مكشوف مغطى الزمام

 مغطى

صرف 

 طول عدد طول عدد مكشوف

 523211 513311 23511 613145 44 535 2 الجناين

 523211 513311 23511 613145 61 535 2 ىاألجمال

 12/12/2111مصدر البيان : مديرية الموارد المائية والري .                    تاريخ البيان :

 

 

 التعليق :

 كم . 11.515مصرف بطول  06صارف المكشوفه وبلغ عدد المكم  5.5وبطول7بلغ عدد المصارف المغطاه  .1

 .52.566بينما بلغ الزمام الذى تخدمة المصارف المكشوفة  2.566بلغ الزمام التى تخدمها المصارف المغطاه  .2

  -التوصيات : 

ا فى رى فى المياه وامكان استخدامهيوصى المركز بتصميم استخدام الوسائل الحديثه فى الرى بدال من االسلوب المتبع وهو اسلوب ترشيد االستهالك  -
 مساحات اكبر من االراضى.

 

 



 بيان بأعداد الكباري والقناطر واألهوسة بالمحافظة : -3
 

 السنة
 هويس قنطرة كوبري

 نوع العدد نوع العدد نوع العدد

عام 

0210 

 - - - - رئيسى 0

 - - - - فرعى 1٣

 12/12/2111تاريخ البيان :                   مصدر البيان : مديرية الموارد المائية والري .  

 

 التعليق :

 فرعى  43كوبرى رئيسى و 2كوبري  51يوجد بمحافظة السويس عدد  •

 

 التوصيات : 

يوصى المركز بضرورة األستمرار فى الصيانة الدورية للكبارى وتجديدها لتكون صالحة للغرض الذى انشئت من أجلة وكذلك  -

 ناطر واألستفادة منها فى مشروعات الرى.ضرورة األهتمام بالق

 

 



 الموضوع الثالث

 قطاع : السياحة

 بيان أماكن اإلقامة السياحية بالمحافظة : -1

 الحـي م

 أخرى الفنادق والقرى السياحية
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 2 2 2 2 2 10 ٣ ٣ 2 2 2 ٣ 2 2 السويس 1

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 األربعين 2

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 فيصل 3

 2 2 2 2 2 2 01 00 0 1 ٣ 12 1 0 عتاقة 4

 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 الجناين 5

 1 1 1 1 1 42 25 26 2 1 3 14 4 2 المحافظة إجمالي

 12/12/2111مصدر البيان : إدارة السياحة بالمحافظة .                       تاريخ البيان :

  التعليق:

  (%54نجوم )3فندق وأعلى نسبة للفنادق هي فنادق  26إجمالي الفنادق هذا العام 

  ه وهي تقع بمنطقة بورتوفيق التابعة لحي السويس.شالي 42ويبلغ عدد الشاليهات  



 بيان أعداد السائحين والطاقة اإليوائية وفرص العمل : -2

 الحـــي م

إجمالي عدد 

الليالي 

 السياحية

إجمالي عدد 

 السائحين

متوسط إقامة 

 السائح

إجمالي عدد 

 الغرف

إجمالي عدد 

 األسرة

نسبة األشغال 

)%( 

 %21 562 221 - 22124 41421 السويس 1

 ال يوجد  األربعين 2

 اليوجد  فيصل 3

 - 421521 254623 عتاقة 4

 غرفة  2132

 جناح  14+

 شالية  12+

4332 11% 

 %61 162 21   - 3135 3135 الجناين 5

 - 452531 212121 إجمالي المحافظة

غرفة  2411

جناح  14+

 شالية 12+

5162 2333% 

 12/12/2111.                    تاريخ البيان :  مصدر البيان : إدارة السياحة بالمحافظة

 التعليق:

 2112عن عام سائح(  452531)   2112لعام ليلة ، كذلك ارتفع عدد السائحين  46211ليلة(، بمقدار 261121) 2112ليلة ( عن عام  212121) 2112ارتفع عدد الليالي السياحية لعام 

 2112عام  %31حيث كانت    %4136الى  2112نسبة االشغال خالل عام   ع ، ارتفاسائح  22455سائح( بمقدار  431124)

 

 

 



 

 : 2112بيان أعداد ونوعية السياح خالل عام  -3

 األشهر م

 اإلجمالي العام مصريين عرب أجانب

عدد 

 السائحين

عدد 

 الليالي

عدد 

 السائحين

عدد 

 الليالي

عدد 

 السائحين

عدد 

 الليالي

عدد 

 السائحين

ليالي 

 سياحية

 42221 22321 41362 25122 213 262 6621 2111 يناير 1

 34332 12212 22121 1562 215 354 6412 2222 فبراير 2

 41614 21214 41641 26122 225 416 2111 3216 مارس 3

 64162 31253 56614 35126 1121 523 2214 3414 أبريل 4

 63211 32111 55246 33162 215 421 2251 3511 مايو 5

 25344 45224 25111 41112 1524 211 2651 3112 يونيو 6

 15216 55424 22111 51226 2343 146 5264 2662 يوليو 2

 112231 52522 11251 53512 2125 1116 6456 2124 أغسطس 2

 25612 42122 25241 44241 111 541 2262 2224 سبتمبر 1

 63611 34413 54122 31424 611 344 2124 3665 أكتوبر 11

 51126 33352 51322 21612 162 324 2632 3366 نوفمبر 11

 42411 24414 41245 21412 112 322 6262 2621 ديسمبر 12

 212121 452531 212211 411254 13263 6351 26412 36426 اإلجمالي

 12/12/2111يان : مصدر البيان : إدارة السياحة بالمحافظة .                    تاريخ الب



 شركات ومكاتب النقل السياحي :

 أسم الشركة/ المكتب م
 النوع

 )شركة/ مكتب(
 نوع النشاط الموقع

 سياحة عامة ش جوهر القائد ببورتوفيق 15 شركة )فرع( ماجى تورز 1

 سياحة عامة بورتوفيق مبنى التوكيالت المالحية شركة )فرع( قنال تورز 0

 سياحة عامة السويس ش الشهداء ع(شركة )فر مينا تورز ٣

 سياحة عامة السويس ش سعد زغلول برج مصر باالس شركة )فرع( جرين فالى 1

 سياحة عامة ش جوهر القائد ببورتوفيق شركة )فرع( جدة 6

 حج + عمرة يوليو 0٣ش  ٣96برج الياسمين عقار  شركة )فرع( ايجيبشان ستار 5

 حج + عمرة ع من ش احمد عرابىش حمدهلل متفر شركة )فرع( سيلفر 2

 حج + عمرة أ ش أسوان البحري 6السويس  شركة )فرع( اجا 0

 حج + عمرة السويس ش الصفا الدور الثانى علوى شركة )فرع( راجا 9

 سياحة عامة بورتوفيق مبنى وزارة السياحة شركة )فرع( صن رايز 12

 شركة ) فرع( ترافيل دور  11
بالدور الثانى محافظة  0قم ب ش سعد الدين شقة ر ٣9

 السويس
 سياحة عامة 

 شركة )فرع( كالين 10
ش ماهر االربعين شقة بالدور الثالث علوي برج  11

 الشروق
 سياحة عامة

 سياحة عامة بالدور الثاني األربعين  12ش أحمد شوقي شقة  ٣1 شركة )فرع( سيتي اليت 1٣



 سياحة عامة علوي برج األربعين ش الجيش الدور االول  12 شركة )فرع( قباء  11

 سياحة عامة 2ش الجيش والصفا بورتوفيق عقار رقم  9 شركة )فرع( أطياف  16

 سياحة عامة ش النيل االربعين  1برج طيبة  شركة )فرع( سيمفوني  15

 شركة ) فرع ( بابل 12
متفرع  60ش  52بالدور الثانى بالعقار رقم  ٣شقة رقم 

 من ش أحمد عرابى
 ة عامةسياح

 شركة )فرع( سمر 10
ش الشهداء  ٣1الدور الرضي العقار رقم  11شقة رقم 

 اليمن بورتوفيق
 سياحة عامة

 سياحة عامة الدور األرضي ش المستشفي الفرنساوي زرب 01 شركة )فرع(  ايست الين 19

 شركة )فرع( زيارة 02
 -ش الشهداء  0بالعقار رقم  6شقة بالدور األرضى رقم 

 السويس
 ياحة عامةس

 سياحة عامة ش المروة بورتوفيق 6محل بالدور االرضي بالعقار رقم  شركة )فرع( شاتيل ترافيل 01

 شركة )فرع( المحمود  00
ش  ٣10- ٣02بالدور األول عقار رقم  2شقة رقم 

 الجيش
 سياحة عامة

 شركة )فرع( الطيار   0٣
شارع  ٣96بالدور األول علوى العقار رقم  1شقة رقم 

 يوليو السويس برج الياسمين 0٣
 سياحة عامة

 شركة )فرع( الفراعنة الجديدة 01
شالمروة  1بالدوراالرضي العقار رقم  1شقة رقم 

 بورتوفيق 
 سياحة عامة

 سياحة عامة  11ش أحمد عرابي بالدور الرابع برج التوفيق شقة رقم  شركة )أصل( مجاويش تورز 06

 فرع الوالء  05
ب ش كليوباترا  12ر الثانى علوى ) بالدو 0شقة رقم 

 السويس  –متفرع من شارع الخضر 
 سياحة عامة

 شركة )فرع( العزيز انتر ناشيونال للسياحة  02
ش الجيش برج  1بالدور األول بالعقار رقم  1شقة رقم 

 نور الفتح محافظة السويس
 سياحة عامة

 



 

 المنشآت السياحية التعليمية بالمحافظات : -4

 شأةأسم المن م
الجهة 

 التابعة لها
 عدد الطلبة العنوان

 هيئة التدريس

 

1 
المدرسة الفندقية تابعة لوزارة 

 التربية والتعليم

إدارة جنوب 

السويس 

 التعليمية

شارع صالح 

نسيم مع 

 طريق ناصر

626 65 

14/12/21مديرية التربية والتعليم .       تاريخ البيان : –مصدر البيان : وزارة التعليم العالي 

 مى خليل

 نهى حمدى

 محمود عبد اللطيف

 جورج حنا

 



 

 القرار اتخاذ دعم حالة

 القــــاهرة – الســـــــــــويس الحــــــديد السكـــــة منظومة تطوير

 مقدمة :  

 

ي قتصادية في مصر و العالم العربي و هتعتبر الهيئة القومية لسكة حديد مصر من اكبر المؤسسات اإل 

ث مود الفقري لنقل الركاب في مصر حيوتعتبر الع النقل )الركاب و البضائع( تفي مجال خدما األكبر

مليون راكب يوميا و يبلغ نصيبها من نقل  4.1يبلغ حجم نقل الركاب بالسكك الحديدية ما يقرب من 

 ..حجم النقل علي المستوى القومي إجماليمن  %03من  أكثرالركاب 

 عين شمس ثاني  أقدم خط سكة حديد باالقاليم  –ويعتبر خط السويس    

م في عهد سعيد  1868رة األساسية إلنشاء خط سكة حديد يربط السويس بالقاهرة لعام ترجع الفك

 باشا وكان الخط الثاني بعد األسكندرية .

 أهم القيود :

 ارتفاع االعتماد المالي للسكة الحديد  -1

 عدم وجود نظام الي لحجز التذاكر  -4

 الخط عير مزدوج مما يقلل من عدد الرحالت  -1

 أهم المتغيرات : 

 ادة عدد السكان زي -1

 السويس جاذبة للسكان مما يزيد التردد عليها  -4

 انعدام الخدمات داخل المحطة  -1

 الموقف الحالي للخط : 

 عودة  . 4ذهاب و  4عدد الرحالت اليومية  -1

  ظهرا  4ص ، والساعة  5116المواعيد من السويس 



 

 

  ظهرا  4111ص و  5111إلي السويس المواعيد من عين شمس 

 مواطن . 4111كاب اليومي من السويس للقاهرة متوسط عدد الر -4

 ( اليحدث( ساعتين وخمسة عشر دقيقة ) 4116الوقت الرسمي لمدة الرحلة )  -1

 جم ( . 11.6جم ( ومن داخل القطار )  1146سعر التذكرة )  -2

 اليوجد نظام آلي لحجز التذاكر .  -6

البترولية النسبة  طن / شهريا تمثل المواد 411يوجد نقل بضائع علي الخط متوسط شهري  -5

 األكبر من هذه الكمية الشهرية . 

 الخط غير مزدوج . -.

 متوسطة أو اقل . –حالة الجرارات والعربات  -8

 ال توجد خدمات للمواطنين داخل محطة السويس . -9

 51محطة السويس مسئولة عن المسافة من محطة السويس وحتي محطة الجفرة بمسافة  -11

 .شمس  كم وباقي المسافة مسئولية محطة عين

 المزلقانات وموقف التطوير علي الخط : -11

 :انات في المسافة التابعة لمحطة السويس وهي مزلق 8يوجد عدد 

 تم تطوير المزلقان مدني   -الجيش                        -أ

 لم يتم البدء في التطوير  -الوادي                     -ب

 التطويرلم يتم البدء في  -المستشفي                   -ج

 لم يتم البدء في التطوير -القيادة                        -د

 لم يتم البدء في التطوير -حوش البترول               -ه

 لم يتم البدء في التطوير  -                    98كيلو  -و

 لم يتم البدء في التطوير  -عبيد                       –ز 

 لم يتم البدء في التطوير -          الجفرة             -ح

كم بنسبة  11كم تم تنفيذ  16جاري تجديد الخط قضبان وفلنكات من السويس لعجرود بمسافة  – 14

 من مسافة التطوير .  %.5



 

 

 

 : أهم المشاكل من وجهة نظر مسئولي محطة السويس 

 
 متعددة والجفرة تتعدد السرقات للفلنكات وتسبب مشاكل  84المسافة بين بلوك  -1

وجود معابر كاسرة للقوات المسلحة في ) عبيد / الجفرة / عجرود ( بما يتسبب في حوادث  -4

 وكوارث . 

ساعة  1146كم تستغرق بالقطار  1416حتي محطة عين شمس تقدر ب  16المسافة من الكيلو  -1

 ألن السكة بدون تزليط ) بازلت ( .

سنوات وإعترضت القوات  5واج منذ علما بأنه كانت توجد خطة لإلزد –عدم إزدواج الخط  -2

 المسلحة علي الخطة للمرور بأماكن تمركزات ووحدات عسكرية . 

عربات وال تساعد علي التطوير وفي حالة التطوير هناك حاجة إلستخدام  6البوابير المتاحة قدرة  -6

 البوابير األلماني ذات القدرة االكبر . 

 ت .ضرورة تطوير الخط بالكامل من قضبان وفالنكا -5

 

  ومن خالل ما سبق وتقييم الموقف الحالي 

  :ـ إدارة دعم إتخاذ القرار اتتوصي        

 الحل االول

ي خير الذي عقد فمع إعالن السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير النقل في مؤتمر الشباب األ -1

مليار جنيه  111سكندرية أن الفترة القادمة ستشمل تطوير خطوط السكة الحديد بميزانية تتخطي األ

فمن الضرورة وضع سكة حديد السويس من ضمن أولويات التطوير والحصول علي حصة من هذا 

 التطوير . 

 

مع إرتفاع أسعار أجرة السفر بالقاهرة بالسرفيس فإن تطوير هذه الخدمة سيكون له عظيم  -4

 . %111االثر علي أبناء المحافظة حتي لو صاحب ذلك إرتفاع في سعر التذكرة  بنسبة 

 



 

 

 يجب دفع التطوير بحيث يتم عمل إزدواج الخط وتغيير نوعية البوابير لتصبح الماني -1

الصنع  ذات قدرة عالية لتخفيض زمن الرحلة مع تطوير الخط بالكامل وفق المعايير المناسبة 

نتهاء من تطوير جميع المزلقانات سواء التابعة وان يتم اإل ، سواء من حيث القضبان أو الفلنكات

 و تلك التي تقع في نطاق محطة عين شمس وكذلك تطوير عربات نقل الركاب أطة السويس لمح

 الحل الثاني 

إحداث التنسيق المناسب بين هيئة السكة الحديد والقوات المسلحة لحل مشكلة ازدواج  -2

 الخط وما يتطلبه ذلك من تخطيط مناسب . 

 

 د داخلها أي خدمات . العمل علي تقديم خدمات داخل محطة السويس التي ال يوج -6

 

 14أكد المسئولين عن محطة السويس أن في حالة حدوث التطوير المناسب يمكن تشغيل  -5

رحلة يوميا وهذا من شأنه إحداث نقلة في حركة المواصالت بين السويس والقاهرة وبسعر مناسب 

 للمواطنين . 

 

طوط من السرقة وحل أي ضرورة قيام السكة الحديد بعمل دوريات متابعة يومية لتامين الخ  -.

 مشاكل في الوقت المناسب . 

 الحل الثالث

التعامل مع المعابر الكاسرة للخط والتي تؤدي لعدم إنتظام وقت الوصول وإطالة الوقت الزمني   -8

 للرحلة . 

ضرورة إستخدام أنظمة حجز ألية كما هو متبع في محطة مصر ومحطات خط الصعيد مع   -9

 شبكة االنترنت .توفير خدمات الحجز عن طريق 

في حالة تنفيذ خطة التطوير يجب مراعاة المعايير من حيث نوعية القضبان ونوعية  -11

 التزليط ونوعية الفلنكات وفق أفضل المعايير . 

ة رمزي داخل محط القاهرة يمكن عمل فتح متحف –نظرا للقيمة التاريخية لخط السويس   -11

للمحطة ومصدر يحقق إيرادات  مع بعض  ن أهمية هذا الخط وسيمثل إضافةالسويس ليعبر ع

 السويس وخطوط السكة الحديد  .  المبيعات الرمزية التي تمثل
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 3وحدات:     8مديريات :   0مراكز معلومات حي : 
 01المراكز التي تم المرور عليها :

 

 

 

 

  

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

 العليا

4/14 حي السويس 0 الحكومة اإللكترونية  متابعة كافة أنشطة المركز 

 قواعد البيانات

عدم اصدار النشرة -

 الشهرية
 تم اإلبالغ

6/14 حي األربعين 0 السجالت و قواعد  زكمتابعة كافة أنشطة المر 

 البيانات

 مع الشكر -

6/14 حي فيصل 3 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخططوالسجالت و

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

9/14 حي عتاقة 4 قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركز 

 السجالتوالبيانات 

 مع الشكر 

14/14 حى الجناين 0 قواعد  والنشرة ة كافة أنشطة المركزمتابع 

 السجالتوالبيانات 

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  1

قطاع الشئون 

 االجتماعية

19/14 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

  مع الشكر 

41/14 الشئون الصحية 7 قواعد والسجالت  المركز متابعة كافة أنشطة 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

45/14 الزراعة 8  الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركز 

 قواعد البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

11/14 التربية والتعليم 9 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخطط السجالت

 مع الشكر 

 التحديث للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركز 11/14 القوي العاملة 01

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 جداً  ممتاز

 

 ضعيف

 ال يوجد     االربعين األحياء

  - - الجناين

    

     عتاقة

   - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


