
 

  

 

 محافظة السويس
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 عرض أوبريت "يوم للوطن" بقصرالثقافة بحضور محافظ السويس

ركزية ألقليم القناة وسيناء الثقافي ونخبة شهد اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس وماهر كمال رئيس األدارة الم
طيبة من القيادات السويسية والتنفيذية عرض أوبريت "يوم للوطن علي مسرح قصر ثقافة السويس مساء اليوم والذي 
يحكي كفاح وبطوالت شعب السويس الباسل ضد اسرائيل والمقاومة الشعبية وأعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية الذين 

 . حياتهم من اجل السويسضحوا ب

عيداً قوميا لمصر كلها 3791كتوبر أ 42وتخلل االوبريت خطاب الرئيس الراحل السادات عندما قال ان عيد السويس في 
، كذلك استكمل ابطال االوبريت الكفاح مرورا بثورة يناير وشهداء رفح من جنودنا االبطال أثناء أذان المغرب في شهر 

 . رمضان المعظم

بريت من تأليف األديب أحمد أبو سمرة، وإخراج كامل عبد العزيزوقام بدور الفدائي عبد المنعم قناوي الفنان عالء واألو
مرسي كضيف شرف كما شارك في العرض فرقة الفنون الشعبية بالسويس والفنان زكي عبد هللا واستعراضات الفنان 

 خالد كمال

ار العرض المتميز يوم للوطن حتي شهر مارس بجانب العروض االخري وطلب المحافظ من رئيس االقليم الثقافي استمر
 القوية ، ليستمتع به طالب المارس والجامعة وأهالي السويس من خالل عروض كل يوم خميس علي مسرح ثقافة السويس

  

 شلل االطفال بالسويس حامد يفتتح حملة التطعيم ضد مرض

فتتح اللواء أح احمد محمد حامد محافظ السويس الحملة القومية للتطعيم 

سنوات  5ضد شلل االطفال بمحافظة السويس من عمر يوم و حتى 

،حيث بدأ  4132من فبراير32فبرايروتنتهى في  33والتي تبدأ اليوم 

 يسبزيارة مركز صحة التوفيق بحي عتاقة ، ثم مكتب صحة السو

بمنطقة المالحة وتستهدف الحملة الي  3ومركز طب االسرة السويس 

  .طفال باحياء محافظة السويس 335511تطعيم عدد

ليماته لمدير عام الصحة بتذليل العقبات التي وأعطي محافظ السويس تع

تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من االداريين 

ستشارك في حملة التطعيم ، باإلضافة الي ارسال وطاقم التمريض التي 

سيارات متنقلة الي منطقة عيون موسي بحي الجناين وقرية عرب 

 العمارين بحي عتاقة وباقي المناطقة البعيدة بأحياء السويس الخمسة

 

 



 

 

  

 

 ية القرار بحضور محافظ السويسندوة عن مسئول

 

مسئولية القرار التي حاضر فيها اللواء احمد جاد مساعد حضر اللواء اح احمد محمد حامد محافظ السويس ندوة عن 

وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة سابقاً والمحاضر باكاديمية ناصر العسكرية العليا والدكتور احمد الشريف 

ن االمين العام لمؤسسة اعداد القادة والدكتور ناجي الشهابي رئيس االدارة المركزية العالم محافظات القناة ضم

بروتوكول تعاون بين مؤسسة إعداد القادة والهيئة العامة لالستعالمات واكاديمية ناصر العسكرية لعقد سلسلة من 

نين بالحقوق السياسية وبناء الشخصية المصرية والدولة الحديثة والتحديات التي تواجه الندوات لتوعية للمواط

 . مصر واالمة العربية

لقوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية لما يبذلوه في العملية الشاملة " سيناء وفي اللقاء شكر المحافظ جهود ا

 ." لمواجهة اإلرهاب األسود ، وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن 8102

التحديات واكد حامد ان مصر تمر بمرحلة انتقالية في تاريخها تحتاج منا الى تضافر كل الجهود من اجل مواجهة 

والمخاطر في الداخل والخارج من اجل استقرار مصرنا قلب االمة العربية مشيراً الى ان أهمية اتخاذ القرار المناسب 

 . يحقق االستقرار ويساعد علي مواجهة التحديات مطالباً بغرس االنتماء وحب مصر لجميع االجيال

الى لجان االنتخابات واختيار مرشحهم بكل حيادية  وناشد المحافظ الجميع بممارسة حقوقهم السياسية والنزول

 .فالصوت امانة للجميع

عقدت الندوة بمجمع إعالم محافظة السويس وأدارها االعالمي االمجد ابو المجد كبير مذيعين باذاعة القناة وحضرها 

التنفيذية ورجال كال من اللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس وطارق متولي عضو مجلس النواب والقيادات 

 .الدين اإلسالمي والمسيحي والجمعيات االهلية وممثلي الشباب ومؤسسة إعداد القادة وطالب الجامعة

    

 بمحافظة السويس  Cتواجد قوافل الحملة القومية للقضاء علي فيرس
 

 8181تحقيقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى 

برعاية الدكتور أحمد عماد  c ية للقضاء على فيروستقوم الحملة القوم

الدين وزير الصحة والسكان واللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس 

 :فى أربع مناطق هي

 االولى بجوار مستشفى الحميات •

 الثانية بجوار مركز صحة االربعين •

 الثالثة بجوار مركز طبى عمربن الخطاب •

 الصباحالرابعة بجوار مركز طبى  •

 

 



 

 

محافظ السويس :يشدد بالضرب بيد من حديد لردع المخالفين 

 بالشوارع ويغلق مقهي شهير بشارع الجيش بحي االربعين

ويس تعليماته لحي اعطي اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ الس

االربعين وشرطة المرافق بإغالق أحد المقاهي الشهيرة بشارع 

الجيش بحي االربعين بسبب إستغالل الرصيف ووجود اشغاالت 

  . بالشارع

جاء ذلك اثناء مرور حامد المفاجئ بمنطقة االربعين مساء أمس 

لتفقد حركة الشارع والتأكيد علي رؤساء االحياء باالستمرار في 

ت رفع االشغاالت والتعديات بالشارع السويسي والضرب حمال

فين ، مؤكداً علي إغالق اي محل او بيد من حديد علي المخال

 . مقهي او اي نشاط أخر يتعدي علي الشارع ويخالف القانون

 

 وزيرا اآلثار والسياحة ومحافظ السويس والنواب يتفقدون مشروع تطوير منطقة عيون موسى

لد العنانى وزير اآلثار، والدكتور رانيا المشاط وزير السياحة واللواءأح أحمد حامد محافظ السويس تفقد الدكتور خا

جنوب سيناء للوقوف على أعمال التطوير التي تمت  –مشروع تطوير منطقة عيون موسى بطريق السويس 

وتطهير عددا من  متر، 0600أعمدة إنارة، وإنشاء مشايات وممرات بطول  602كمرحلة والتي شملت تركيب 

ماليين جنية كمرحلة أولى ، حيث كانت وزارتى اآلثار والسياحة، قد  7آبار عيون موسى، وإعداد مظالت بتكلفة 

 .أعمال التطوير 4135ت المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية عام بدأتا بتوجيها

 

 



 

 

  

محافظ السويس ومدير األمن يتفقدان كمائن الشرطة علي 

 جنوب سيناءطريق عيون موسي / 

قد اللواء أح أحمد حامد محافظ السويس يرافقه اللواء محمد فت

جاد مدير أمن السويس وعددا من رجال وقيادات مديرية االمن 

عدداً من كمائن الشرطة المنتشرة علي طريق عيون موسي / 

جنوب سيناء لألطمئنان علي أفراد وقوات األمن ، ومؤكدا 

مكافحة الجريمة وضبط  علي أهمية دور رجال الشرطة في

الخارجين علي القانون ومكافحة األرهاب جنباً الي جنب مع 

 . رجال القوات المسلحة من أجل إستقرارمصرنا الحبيبة

سفراء  5وأكد حامد علي ان زيارة وزيرا االثار والسياحة و

أجانب والنواب وممثلي الشباب والقيادات التنفيذية واالمنية 

ح اليوم خير دليل علي االستقرار لمنطقة عيون موسي صبا

واالمن واالمان ، مشيرا الي اننا هنا من أجل البناء والتطوير 

لمنطقة عيون موسي العزيزة علي قلوب كل المصريين وفي 

نفس التوقيت هناك ايدي تكافح وتحارب االرهاب األسود 

 . بسيناء
 

 

 حياللجنة العليا للبيئة بالسويس تطلب إعادة الدراسة لمشروع تالل السخنة السيا

عقدت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس اليوم جلستها برئاسة اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس لتقييم 

األثر البيئي واالستماع والتشاور المجتمعي لمشروع تالل السخنة )مشروع التنمية المتكاملة والمشروع الرائد ( 

لتنمية السياحية والتي تشمل تالل السخنة وهو منتجع رائع مع شاطئ ألحد الشركات العاملة في مجال االستثمارات وا

ة الى الفنادق من الفيالت والشاليهات الفاخرة باالضاف 4211كيلومتر ويتكون من اكثر من 5البحر االحمر بطول 

مليون  5.4مليارات جنيه ، يقع هذا المنتجع الذي على مساحة  2السياحية الفريدة من نوعها بستثمارت اكثر من 

كيلومتراً فقط من القاهرة، ويقدم المشروع المقترح دعما للمجتمع المحلي وزيادة فرص  351متر مربع على بعد 

 العمل

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(  النشاط الصناعي)  األول الموضوع متضمنة2018 فبراير شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار : التنمية مجال في:  أوال
 (.نشاط االستثمار) الثالث والموضوع(  الثروة المعدنية) الثاني والموضوع

 .  شهر يناير لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات إعداد -
 . المكتبة علي للمترددين معلوماتية خدمة وتقديم االستفسارات علي والرد االستعارة بأعمال امالقي -

   المختلفة الجهات من الواردة والمكاتبات المحلية والتنمية التخطيط ووزارة الوزراء مجلس من الواردة الفاكسات علي الرد
  األتي متضمنة    2018شهر فبراير  عن للمحافظة باألحياء الهندسية اراتاإلد من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات إعداد -
:-   

  بناء وذلك المبني طوابق عدد – المبني نوع – الرخصة طالب اسم – المشروع مهندسي – الموقع – الرخصة تاريخ – الرخصة رقم
 0 الوزراء مجلس معلومات مركز طلب علي

 

 :المعلومات نشرات تقييم: ثالثا

 األحياء من الواردة المعلومات نشرات يمبتقي للمستويات المعلومات نشرات تقييم لجنة قامت 

 : الفني الدعم المتابعة: رابعا

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

 

  :الندوات – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

 المعلومات بمركز اإلدارات مديري والسادة المركز عام مدير البالسى نعمان/  األستاذ برئاسة الشهري االجتماع عقد تم -
 0 هال المناسبة الحلول وإيجادا تعوقه التي والمشاكل العمل سير لمناقشة والمديريات األحياء معلومات مراكز مديري والسادة

 لالعالم النيل مركز : المكان 

 01/6/6002الي 01/6/6002 من الفترة  :التاريخ

 :الموضوع

 المجتمع مع للدمج القابلين الخاصة االحتياجات ذوي لرعاية التوعية حمله ضمن)  االحتياجات لذوي الحركي التاهيل

  :المحاضرين

 اهيمابر أحمد/ العليا، االستاذالدكتور واالدارية والدستورية النقض محكمة أمام المحامي قناوي المجد أبو حسن/ المستشار السيد
 ذويل الصفا جمعية ادارة مجلس رئيس الشربيبني سيدة/ المهندسة ،االستاذةالسويس  قناة جامعة التربية بكلية استاذ عيد

 كاتبم رئيس الشعراوي سعاد/ ستاذة، اال الخاصة االجتياجات ذوي الشباب ممثل الدكروني عادل/، االستاذ بالسويس االحتياجات
 . السويس قناة جامعة التربية بكلية الخاصة التربية قسم رئيس زيدان احمد/ السويس، الدكتور بمدارس االجنماعية الخدمة

  يميةالتعل السويس شمال بادارة االجتماعية التربية السويس ، من مدارس بعض المحافظة ، من انحاء مختلف من :الحضور السادة

  (النشر ادارة) المعلومات من مركز

  نجاح محمد مي/  االستاذة -6 برسوم  اميرة/ االستاذة  -0

 تناولها : تم التي النقاط

 واالنتقادات المزايا حيث الخاصة من االحتياجات بذوي الخاص القانون علي عامة نظرة -0

 التربوي . المبكروالدمج التدخل -6

 . (موجود أنا) شعار تحت للدمج القابلة الخاصة ياجاتاالحت لذوي لرعاية التوعوية الحملة -1

 مراحل من مرحلة لكل الحيوية االجهزة عمل فسيولوجية فهم علي معتمدة خطة من المفهوم هذا الحركي التأهيل مفهوم -4

 . والعالج التأهيل اعادة



 

 

 

 

  

 أ/ منى محمود
وحلقة مع الشعراء السيد  1ريق بلوتيم وحملة خلي الساحل ساحر برنامج حكايات الغريب حلقة عن السمسمية وحلقة عن ف

 1ابرهيم وفوضي محمود

برنامج صباح القنال حلقة مع المهندس محمود فوزي رئيس حي فيصل والحديث عن تطوير الحي وتشجيعه وازالة التعديات 

وحلقة مع 1توفير السلع واللحوم والخبزحلقة مع ا/ عماد زين العابدين مدير تموين السويس والحديث عن بطاقة التموين و

المهندس محمد الحاج مدير التعليم الفني بللسويس والحديث عن ربط التعليم بسوق العمل ومشروع راس المال بالتعليم 

 1الصناعي

 

 ا/امجد ابو المجد
 كالجمعيات العاليه دور هام في المجتمع انزل شاريسعد مساك : -

  برنامج قراءه في كتاب ندوة مسؤؤلية القرار بإعالن السويس -
 

 رمنيهاد محا

تفقد المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني وافتتاح مدرسة سمير الجمل بعتاقه منطقة االسكان االجتماعي  5/2/2018االثنين 
حمله صوتك لمصر  0وزيارة السفير عبد الرؤوف الريدي النشاء المكتبة العامة بالسويس في اطار مشروع المدنية الثقافية 

 0ومؤتمر بجمعية تنمية المجمتع بقرية عامر بالجناين بكره فرع المجلس القومي للمرأة
 0تدشين العام المصري للمعاق واحتفالية ذوي االعاقة بالصالة المغطاه بالمدنية الرياضة 6/2/2018الثالثاء 
درسي مبادره لعاده اصالح واستخدام االثاث الم 0جلسة دراسة االثر البيئي لمشروع منتجع تالل السخنة 12/2/2018االثنين 

 0بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بمعرفة توجيه ماده المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم
الدورة التدربية لمفتش جمارك  0افتتاح المواقف ومساحات انتظار السيارات الجديدة بحي االربعين 11/2/2018الثالثاء 

 0الطبية وااللكترونية بنادي الجمارك بالسويسايام للتدريب علي تعرف النفايات الخطيرة 1السويس لمدة 
اجتماع مراكز تكنولوجيا باالحياء في مقر مركز  0تفقد اعمال تطوير طريق السويس االسماعلية 11/2/2018االثنين 

 0تكنولوجي حي السويس 
 0الشخصية المصريةزيارة مفتي الجمهورية د/ شوقي عالم لجامعة السويس والقاء محاضرة عن بناء  20/2/2018الثالثاء 
افتتاح معرض الهئية المصرية العامة لكتاب بجامعه السويس بحضور نائب رئيس الهيئه د/احمد بهي  26/2/2018االثنين 
 0د/ سيد الشرقاوي بمقر كلية االداب والعلوم االنسانية0الدين وا
النواب عن ذوي االعاقة والقاء محاضره زيارة د/ هبه مرسي عضو مجلس  0اجتماع المتابعة االسبوعي 22/2/2018الثالثاء 

عن القانون الجديد لذوي االعاقة بحضور مها هاللي رئيس مجلس ادارة جمعية تقدم للجمعية المصرية لذوي االعاقة الذهنية 
 0والتوحد

 أوال : التلفزيون

 االذاعة:  ثانيا  

 اإلصدارات:   ثالثا

  -: والمتضمنة2018فبراير  شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة  إصدار تم-
 ( .النشاط الصناعي)  االول  الموضوع-
 (  . الثروة المعدنية)  الثاني الموضوع-
 (.نشاط االستثمار) الثالث الموضوع-
 0  2018فبراير  شهر عن التخصصية القطاعية النشرة إصدار-
 0 2018فبراير  شهر عن الواحدة الورقة ذات النشرة إصدار-
 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 108رقـم الـوزراء مجلس اجتمـاع بيان

 يـوم األربعاء الوزراء مجلس رئيس إسماعيل شريف المهندس برئـاسة
 2018 فبراير 2 الموافق

 
 ية،السكان الزيادة لملف الوزارة متابعة حول والسكان الصحة وزير قدمه رضا  ع إسماعيل، شريف المهندس برئاسة الوزراء مجلس استعرض

 عام في المواليد عدد بلغ حيث الماضي، بالعام مقارنة والوفيات المواليد معدالت انخفاض الى أشارت التي التقديرات بعض تضمن الذي
 %5.8 نحو 2012 عام الوفيات معدل بلغ بينما ،2016 امالع في مولود ألف 600و مليون 2 بـ مقارنة مولود مليون 2.5 نحو 2012
 على السكان في المضطردة الزيادة هذه وتداعيات السكانية الزيادة بملف الدولة اهتمام ضوء في وذلك ،2016 عام %6.1 بـ مقارنة
 .القطاعات مختلف في المستدامة التنمية

 تبدأ التي ،«وبس طفلين مصر تنمية» حملة منها اإلطار، هذا في الدولة أطلقتها التي القومية الحمالت إلى اإلشارة تمت اإلطار هذا وفي 
 .المنضبطة غير سكانية ومؤشرات مرتفعة، سكاني نمو معدالت بها التي بالمحافظات

 :القرارات  

 مقره ونويك الوزراء، سمجل رئيس يتبع مصر، صعيد جنوب لتنمية عليا هيئة وتنظيم بإنشاء قانون مشروع على الوزراء مجلس وافق. 1
 .أسوان مدينة الرئيسي

 ذلكو الصعيد، جنوب إقليم لمناطق الشاملة والعمرانية واالجتماعية االقتصادية بالتنمية لإلسراع خطة وضع إلى العليا الهيئة وتهدف
 في لمحلى،ا للمجتمع والبيئية الثقافية األنماط وبمراعاة منها، االستفادة أولوية وفى تنفيذها، وكفالة التنمية مشروعات في أهله بمشاركة

 .المعنية والهيئات والجهات والمحافظات الوزارات مع وبالتنسيق للدولة، واالجتماعية االقتصادية للتنمية العامة الخطة إطار

 الصحية المنظومة لتطوير األساسية الركائز إحدى يعد الذي المصري، الدواء قانون مشروع على المبدأ حيث من الوزراء مجلس وافق.2
 يف العرض إعادة ثم إلضافتها العدل لوزارة االجتماع خالل إثارتها تم التي المالحظات إحالة يتم أن على الطبية، الصناعات وتنمية بمصر،
 .النهائية الصيغة

 راءالوز وعضوية هورية،الجم رئيس السيد برئاسة" الطبية والتكنولوجيات للدواء األعلى المجلس" إنشاء على القانون مشروع وينص
 كما ،الالزمة والبرامج الخطط وإقرار عليها والرقابة الطبية والتكنولوجيات بالدواء المتعلقة العامة السياسة لوضع يهدف كما المختصين،

 لشراءا ياتعمل تتولى ،"الطبية للتكنولوجيات المصرية الهيئة" تسمى اقتصادية إحداهما عامتين هيئتين إنشاء القرار مشروع تضمن
 ونويك الدواء، على الرقابة تتولى ،"المصرية الدواء هيئة" تسمى خدمية واألخرى الطبية، واألجهزة والمستلزمات للمستحضرات الموحد
 .الجديدة اإلدارية بالعاصمة الرئيسي مقرهما

 بصورة لتجارةا حركة تيسير يكفل بما لجمارك،ا قانون مواد لبعض تشريعي تعديل إجراء بسرعة الجمهورية رئيس السيد لتكليفات تنفيذا  .1
 القتصادا وحماية السلبية الممارسات لمنع الجمركية المنافذ على الرقابة وإحكام بالموانئ، المهملة البضائع تكدس مشكلة وحل فاعلية، أكثر

 66 رقم بالقانون الصادر الجمارك نقانو من( مكررا   110 ،18) المادتين نص بتعديل قانون مشروع على الوزراء مجلس وافق القومي،
 .1161 لسنة

 ويحل الدولة، مجلس الى وحالته اإلعاقة، ذوي لألشخاص القومي المجلس قانون بإصدار قانون مشروع على الوزراء مجلس وافق0 4
 .2012 لسنة 410 رقم الوزراء مجلس رئيس بقرار المنشأ اإلعاقة لشئون القومي المجلس محل

 عملال تاريخ من يوما   ثالثين خالل القانون ألحكام وفقا   اإلعاقة، ذوي لألشخاص القومي المجلس تشكيل إجراءات في بالنوا مجلس ويبدأ
 ذوي لألشخاص القومي المجلس ويضع.  والمالية الوظيفية أوضاعهم بذات اإلعاقة لشئون القومي بالمجلس العاملون إليه وُينقل به،

 القانون،ب العمل تاريخ من أشهر ستة خالل وذلك واإلدارية، المالية والشئون العاملين شئون لتنظيم وأخرى ،فيه العمل لتنظيم الئحة اإلعاقة
 .اللوائح تلك صدور لحين القائمة والقرارات باللوائح العمل يستمر أن على

 جمهورية حكومتي بين المساعدة ةالتفاقي العاشر التعديل على بالموافقة الجمهورية رئيس قرار مشروع على الوزراء مجلس وافق. 5
 .26/1/2012 بتاريخ القاهرة في والموقع المشاركة، وبرنامج الحكومية اإلدارة مبادرات بشأن األمريكية المتحدة والواليات العربية مصر

 



 

 

  
 -: 2102 (لسنة22رقم ) قرار

ي التابعه لشرطه المرافق غرفه للتمركز االمن 6م عليها عدد المقاتختص هذة اللجنه لصالح مديريه امن السويس قطعه االرض 

علي ان تظل االرض  6م2001وشرطه المرور خلف قصر  الشوق بنطاق حي السويس منطقه امين الحسيني والبالغ مساحتها 

 ملك لمحافظة السويس وذلك بالحدود واالبعاد 

 : يليله مبني قائم 00بطول  -الحد البحري 

 م01يليه شارع رئيسي بعرض  101بطول -: الحد الشرقي 

 : م101م بالط انتر لوك بعرض 00بطول  -الحد القبلي 

 : م01يليله شارع رئيسي بعرض  101بطول  -الحد الغربي 

 -: 2102 (لسنة22) رقم قرار
 -: التالي النحو علي لجنه تشكل

  السيد المهندس /عبد الصمد احمد ابراهيم 

  كمالالسيد المهندس /مدحت مصطفي 

 السيد /محمد السيد 

 دارات الهندسيه باالحياء الخمسهالالسادة /مديري ا 

 وزارهالالسيد /عضو اداره التفتيش الفني ب 

 السيد / حمدي دياب 

وبيان  هتختص هذه اللجنه بفحص ودارسه الملفات بشان الكنائس الطائفه االرثوذكسيه بالمحافظ

ط االستراتيجي للمحافظه مع اعداد تقرير مفصل بما ئس الشتراطات المخطالحاله الفينه لهذه الكنا

 تسفر عنه اعمال اللجنه 

 -: 2102 لسنة (94) رقم قرار
 

ينقل كل من االتي اسماؤهم من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار )مركز التنميه المحليه للعمل ( للعمل 

 -باالداره الموضحه وذلك اعتبارا من اليوم الخالء الطرف وهم :

 الجهه المنقول اليها الــــوظيفـــــه الدرجـــــه ســـــــماال

 المكتب الفني محاسب ثان الثانيه تمويل ومحاسبه سميره محمد يونس

 خدمه المواطنين باحث خدمه مواطنين  الثالثه تنميه اداريه هبه هللا امين احمد

 سكرتاريه كاتب الثالثه كتابه دينا علي ابراهيم

 ثالث ومحفوظات

 المكتب القضائي

كاتب سكرتاريه  الثالثه كتابه مي محمد فكري

 ومحفوظات ثالث

 التخطيط والمتابعه
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 ايمان نافع 

 حنان عابدين

 زينب ابو الحمد

 إبراهيم السيد فرج

 نشاط التوثيق والمكتبة

 : * التزويد

 توم ستونير، د  ى للذكاءما بعد المعلومات  التاريخ الطبيع  -

  االهرام مؤسسة،  جتمع المعلومات سنوات من التحديثمصر م -

 د فؤاد زكريا، التفكير العلمى  -

 العربى * المجلة :

 * النشرات المحلية:

حى  –حى األربعين   -حى السويس  –نشرة بورسعيد    –نشرة أسيوط   -السويس بلدى 

-أخبار السويس    –بيان السويس   –بناء السويس أ –صوت القناة  -حى عتاقة –فيصل  

اب لشبرأى ا –بلد الغريب  –أخبار السويس  –الفرسان -البداية المصرية –سواسية  –الوعى 

 .صوت األربعين  –السوايسة 

 
 

 

 

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

 افتتاح محطة غرب النفق 1

 

 اليوم السابع 

 

 18/2/2018 شركة المياة

 –اعمال رصف طريق السويس  2

 الزعفران -السخنة

 الوطن

 

 هيئة الطرق والكبارى

 

11/2/2018 

دراسة النشاء مستشفى الطوارى  1

والحوادث بمنطقة جهاز شمال خليج 

   السويس

 السويس االخبارية

 

 15/2/2018 مديرية الصحة بالسويس

فبراير االنتهاء من  16 وزير التموين: 4

  عراقيل البطاقة الذكية التموينية 

 االخبار

 

 11/2/2018 مديرية التموين

يتابع عمل قافلة كليه محافظ السويس  5

الطب الزقازيق بمستشفى الشروق 

   بحى الجناين            

 اليوم السابع

 

 12/2/2018 مديرية الصحة

 

 

 البث االنتقائى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ستمارة البيانات البليوجرافيةإ

 بعنوان الكتا

 التعاون والصناعات الصغيرة

 حاتفعدد الص

369 

 المؤلفأسم 

 السيد المنشاوى

 رقم التصنيف

635 

 المطبعةإسم 

 الجمعية التعاونية للطبع والنشر

 

 

ت الصغيرة من حيث أهميتها ومجالها ووسائل هذة الدراسة من أهم  الدراسات التى تحدثت عن الصناعاتتحدث  

النهوص بهذة الصناعات وكيفية تمويل واقراض الجمعيات التعاونية االنتاجية ووسياسة التسويق لمنتجات 

لوحدات الجمعيات التعاونية االنتاجية والقرارات الجمهورية والوزارية الخاصة بانشاء وتنظيم مؤسسات 

 .لمحافظاتالجمعيات التعاونية فى كافة ا

 



 

 

 

 

  

 موضوع النشرة

بحضور رئيسى  8102ديسمبر  00أرض الواقع منذ يوم  بدأ الحلم المصرى الذى دام طويال فى التحقيق على

روسيا ومصر فالديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي فى القاهرة، حيث تم توقيع مجموعة من الوثائق حول بناء أول 

 .محطة للطاقة النووية فى مصر تحمل اسم"الضبعة"، وهى المنطقة التى سيتم إنشاء المحطة النووية فيها

الم العالمية هذا الحدث على نطاق واسع، حيث انتظر العالم على مدار سنين طويلة الوقت الذى وغطت وسائل اإلع

ستدخل فيه مصر العصر النووى بكل قوتها، حيث دخلت مصر هذا العصر بصفقة قياسية فى تاريخ الصناعة النووية 

 العالمية.

مصرية عشرات المليارات من الدوالرات األمريكية، وتبلغ القيمة اإلجمالية للعقود األربعة لبناء المحطة النووية ال

حيث تعد هذه االتفاقية أكبر اتفاقية فى تاريخ روسيا، حيث قدمت موسكو لشركائها المصريين اتفاقا شامال فريدا 

 سنة. 21-21يغطى كافة االحتيجات النووية للمحطة لمدة تتراوح من 

العالم القادرة على تزويد العمالء بمجموعة كاملة من  وتعد شركة "روس أتوم" الروسية الشركة الوحيدة فى

 الخدمات فى مجال الذرة السلمية، كما أن تطوير الطاقة الذرية فى مصر مهم أيضا بالنسبة لالقتصاد الروسى.

وستعمل "روس أتوم" أيضا على إعداد فريق مخصص من الخبراء المصريين إلدارة المحطة النووية المصرية، 

ة التحتية النووية فى مصر، وإمدادات مضمونة من الوقود والصيانة والمعالجة والتعامل مع الوقود وتطوير البني

 النووى فى منطقة اإلنتاج.

يتميز العقد المصرى مع شركة "روس أتوم" الروسية بأنه فريد من نوعه، حيث تعد المفاعالت النووية من نوعية 

0811 VVER  8189ينبغى االنتهاء من بناء هذه المفاعالت بحلول عام سنة، و 61تم تصميمها لتعمل لمدة. 

ومن جانبه، أكد مركز الدراسات الروسية فى مصر أن الطاقة البديلة مطلوبة، ومصر تأخرت كثيرا فى استخدام 

الطاقة النووية لألغراض السلمية، ووفق آراء الخبراء المتخصصين فالطاقة النووية أصبحت مطلوبة فى ضوء 

 عتماد على الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح.تزايد اال

وأعلن مركز الدراسات الروسية فى مصر، أن مؤسسة "صبور لالستشارات الهندسية" فى مصر، فازت بعدد من 

عقود تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية لالستخدامات السلمية، حيث أكد رئيس مجلس اإلدارة المهندس حسين 

بأكثر من عقد تنفيذ مشروع الضبعة لالستخدامات السلمية، العقد األول هو إعالم الجانب  صبور، أن المؤسسة فازت

الروسى بالتراخيص المطلوبة أمام المؤسسات المصرية المعنية، وتم تنفيذ هذا الجانب، باإلضافة إلى مساعدة 

الوثائق والبدء فى  الجانب الروسى في استخراج التراخيص الالزمة، حيث بدأت الشركة الروسية فى إعداد

 استخراج التراخيص.

وأشار صبور إلى أن استخراح التراخيص لن يستغرق وقتا طويال خصوصا فى ضوء حماس الحكومة المصرية 

 إلتمام وتنفيذ مشروع الضبعة فى أسرع وقت.

ات للمواصف أما بالنسبة للعقد الثانى والتى فازت به مؤسسة صبور هو اإلشراف على مطابقة مواد البناء الخام

الروسية فى بناء المحطات النووية، حيث تقوم المؤسسة حاليا بالبحث عن المصانع التى تقوم بإنتاج مواد البناء 

 طبقا للمواصفات الروسية واإلشراف على توريد هذه المواد عند بدء عمليات البناء.

نتهاء من استخراج التراخيص الالزمة، ونوه بأن العمل فى الموقع الخاص بمحطة الضبعة النووية سوف يتم فور اال

كما أن خبرة الشركة الروسية سوف تساهم فى بناء المحطة وتشغيل أول مفاعل فى الوقت المعلن والجدول الزمنى 

 المحدد لالنتهاء من المشروع.

 

.. يةالعالم الصناعة تاريخ فى قياسية بصفقة النووى العصر تدخل مصر
 وشركة.. عاما 08 لمدة المطلوبة الخدمات بكافة الضبعة محطة تمد روسيا
 الوطنية المفاعالت بناء تراخيص من لالنتهاء تستعد مصرية



 

 القطاع األول   

 قطاع املناطق الصناعية والنشاط الصناعي واحلريف 

 لنشاط:توزيع المنشآت الصناعية حسب ا -1
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 الحى

 

موارد غذائية 

 ومشروبات وتبغ

 

غزل ونسيج ومالبس 

 جلود

 

الخشب ومنتجات 

 التنجيد

 

الورق ومنتجاته 

 وطباعة ونشر

 

كيماويات أساسية 

 ومنتجاته

 

مواد بناء وخزف 

 صيني وحراريات   

 

 المعدنية األساسية

المنتجات الهندسية 

والليكترونية وآالت 

 ومعدات نقل

 صناعات

 تحويلية أخرى
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 اثإن ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

  القوى العاملة مصدر البيان:

 

 

 



 

 

 توزيع الورش الحرفية حسب النشاط: -2

 الحى م

منتجات كيماوية 

 وبترولية ومطاط

 خامات تعدينية 

 غير معدنية
 المعادن األساسية

المنتجات الهندسية 

واالليكترونية 

 ت والتجهيزاتواآلال

  

منتجات خشبية 

 وفلين

 

الغزل والنسيج 

 ومنتجاتها

 

الورق والطباعة 

 والنشر

المواد الغذائية 

 ودخان ومشروبات
 إجمالى ورش أخرى
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 622 380 26 82 56 81 1 1 38 00 22 88 388 022 28 32 5 0 6 8 السويس 0

 0901 928 026 69 022 62 00 8 60 80 898 330 280 322 030 68 20 30 32 08 األربعين 8

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فيصل 3

 808 92 85 2 02 5 9 0 01 8 85 00 98 53 03 6 06 2 2 8 عتاقة 8

 815 098 58 06 82 9 8 0 3 8 82 83 812 000 32 09 02 9 00 8 الجناين 5

إجمالي 

 المحافظة
02 60 82 001 085 866 282 0328 

819 653 32 016 6 88 010 822 
080 339 0598 3802 

 م. 88/8/8102تاريخ البيان:                                                                                                       مصدر البيان: إدارة التعاون اإلنتاجي بمحافظة السويس.                                        
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 عامل حسب القطاع المالك:51توزيع المنشآت الصناعية أكثر من  -3

 

 م.88/8/8102تاريخ البيان:                             مصدر البيان: مديرية القوى العاملة والهجرة.

 
 
 
 

 :عامل حسب القطاع المالك 51إلى أقل من  01الصناعية من توزيع المنشآت  -4

 الحى م
قطاع أعمال 

 عام

قطاع أعمال 

 حكومي

قطاع أعمال 

 خاص

قطاع 

 تعاوني

قطاع 

 إستثمارى
 قطاع مشترك

 السويس 0

 البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

 األربعين 8

 فيصل 3

 عتاقة 8

 الجناين 5

 اإلجمالي
 م.88/8/8102تاريخ البيان:  مصدر البيان: مديرية القوى العاملة والهجرة.                         

 

 

 عامل حسب القطاع المالك:01توزيع المنشآت الصناعية أقل من  -5

 الحى م
قطاع أعمال 

 عام

قطاع أعمال 

 حكومي
 قطاع تعاوني قطاع خاص

قطاع 

 إستثمارى
 قطاع مشترك

 السويس 0

 ات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملةالبيان

 األربعين 2

 فيصل 3

 عتاقة 4

 الجناين 5

 اإلجمالي

م88/8/8102تاريخ البيان:     العاملة والهجرة مصدر البيان:  القوى             

 الحى م
قطاع أعمال 

 عام

قطاع أعمال 

 حكومي

قطاع أعمال 

 خاص

قطاع 

 يتعاون

قطاع 

 إستثمارى

قطاع 

 مشترك

 السويس 1

 البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

 األربعين 2

 فيصل 3

 عتاقة 4

 الجناين 5

 اإلجمالى



 

 

 

 المحافظة: أحياءتوزيع الجمعيات التعاونية اإلنتاجية على   -1

 عدد الجمعيات الحى م
 األعضاء عدد

 إناث ذكور

 1 865 2 السويس 0

 1 052 3 األربعين 8

 1 1 1 فيصل 3

 1 023 3 عتاقة 8

 1 25 0 الجناين 5

 1 221 08 اإلجمالي

 م.22/2/2018تاريخ البيان :                                         إدارة التعاون اإلنتاجي.مصدر البيان :                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عدد الجمعيات التعاونية على االحياء المختلفة
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 توزيع الجمعيات التعاونية اإلنتاجية حسب النشاط: -2

 الحى
 عدد الجمعيات نوع النشاط

 عدد االعضاء
 خدمى انتاجى خدمى انتاجى

 865 2 1 √ - السويس

 052 3 1 √ - االربعين

 1 1 1 - - فيصل

 023 3 1 √ - عتاقة

 25 0 1 √ - الجناين

 221 08 1 - - االجمالى

 م.88/8/8102تاريخ البيان :                                 مصدر البيان : إدارة التعاون اإلنتاجي.                                   

 
 

 ملحوظة  

تم نقل الجمعيات التعاونية اإلنتاجية إلي وزارة التضامن بالسويس بناء علي القرار الوزاري رقم  -

 . 6007لسنة  471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

7 3 0 3 1

465

157

0

173

75

السويس األربعين فيصل عتاقة الجناين

توزيع الجمعيات التعاونية اإلنتاجية 
حسب النشاط

عدد الجمعيات عدد األعضاء



 

 

 : سويسبمحافظة ال 2012متابعة مشاريع المناطق الصناعية حتي ديسمبر بيان  -1

 

 

 م
اسم المنطقة الصناعية  

 الموجودة بالفعل
 عدد الوحدات موقف ترفيق المنطقة تاريخ اإلنشاء

أسباب عدم ترفيق 

 المنطقة
 موقف الطرح

0 

منطقة الصناعات الخفيفة 

 والورش

قرار محافظ السويس رقم 

82/2/0921 
 %011كاملة المرافق 

المنطقة مستغلة 

 بالكامل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

8 

 عتاقة الصناعية 
 852القرار الجمهوري رقم 

 0993لسنة 

 المنطقة الصناعية تحت والية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  

 الممثلة بجهاز تنمية شمال خليج السويس

3 
 الحرة باألدبية

قرار مجلس الوزراء رقم 

 0993لسنة  0622
قرار مجلس الوزراء رقم  الحرة بعتاقة  حره بالسويس ) األدبية ، عتاقة ، بورتوفيق ( تحت والية الهيئة العامة لالستثمارالمنطقة ال 

 الحرة ببورتوفيق 0995لسنة  0968

8 
المنطقة الصناعية شمال 

 عتاقة وغرب عتاقة 

قرار رئيس الجمهورية رقم 

 8112لسنة  352
 ناعية لصالح وزارة التجارة والصناعة تستخدم األرض لألنشطة الص

5 

الصناعات الثقيلة والملوثة 

 للبيئة

 8قرار النائب العسكري رقم 

والمعدل بقرار  0996لسنة 

لسنة  0مجلس الوزراء رقم 

والملغاة بالقرار  0992

لسنة  8الجمهوري رقم 

8118 

 غير مرفقة

 مصانع أسمنت 8

 مصنع جبس 0

 مصنع مواد بناء 8

لمنطقة عن يتم ترفيق ا

طريق المستثمرين 

 بصناعة األسمنت

 تم ايقاف التعامل 

 علي المنطقة بالكامل 

6 

األقتصادية شمال غرب خليج 

 السويس

 331القرار الجمهوري رقم 

 8105لسنة 
 المنطقة بالكامل تحت والية الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  غير مرفقة

2 

ة لصناعيالمنطقة االستثمارية ا

 للصناعات المتوسطة 
 غير مرفقة 8102يوليو 

تم اعتماد المخطط الصناعي من الهيئة العامة للتخطيط واعتمادها كمنطقة صناعية 

 استثمارية من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

  



 

 

 

 املوضوع الثانى
 الثروة المعدنية قطاع

 )بحى عتاقة ( : بيان المستغل من مصادر الثروة المعدنية -1
 مالي اإلتاوة لكل مادة )بالجنيه(قيمة إج (3ي لكل مادة )ماإلنتاج السنو  عدد المحاجر المستغلة نوع المادة المستخرجة م
 616126 5611162 161 دولوميت 1
 1526212 3116212 25 رخام 5
 622613 11361512 31 زلط 3
 15112666 162661112 6 حجر جيري 2
 3511111 56122112 6 طفلة 2
 21111 11125 1 رمال 6

 16126351 2136536 526 األجمالى
 .م16/5/5116تاريخ البيان:                      بديوان عام محافظة السويس.إدارة المحاجر مصدر البيان: 

 التعليق:
 ال توجد محاجر بأحياء السويس واالربعين وفيصل والجناين.  .0

 محجر. 882( عدد   8102بلغ اجمالى عدد المحاجر المستغلة فى محافظة السويس عام ) .8

يليلللللللة الرخلللللللام  %6845اجر بنسلللللللبة احتلللللللل اللللللللدولوميت  المركلللللللز االول ملللللللن حيلللللللث علللللللدد المحللللللل .3

 .%0845ثم الزلط  بنسبة  %02بنسبة 

 

 8102االنتاج السنوي من مواد المحاجر عام 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المستغل من المالحات: -5
 اإلنتاج السنوي )بالطن( نوع الملح المالحة موقع الحي م
 السويس 1

 ال توجــد مالحـــــــات بمحافظة الســويــــــــــس
 األربعين 5
 فيصل 3
 عتاقة 2
 الجناين 2

.م16/5/5116تاريخ البيان:                 إدارة المحاجر بديوان عام محافظة السويس.مصدر البيان: 

54%

1%

4%

36%

5% 0%
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زلط

حجر جيري

طفله

رمال



 

 

 املوضوع الثالث
 قطاع نشاط األستثمار 

 بيان المشروعات المتوسطة والكبيرة والمصدق عليها خالل العام: -1

 التكلفة )باأللف جنيه ( المنطقة إسم المشروع م
 نوع المشروع

 صناعي زراعى سياحي خدمي

0 
دارماس إنترناشيونال تقديم الخدمات 

 واإلستشارات الفنية والهندسية.
 ــ ــ ــ √ 511111 المنطقة الحرة

 ــ ــ ــ √ فرع المنطقة الحرة العامة شركة دوالم البترولية 8

3 
موني مصر لتصنيع  -جوده يونس وشريكه

 األثاثات واألدوات الثقيلة
 √ ــ ــ ــ 8111111 شمال خليج السويس

 شركة يانج جنج شينج مصر 8
منطقة الخدمات اإلقتصادية شمال غرب خليج 

 السويس
 ــ ــ ــ ــ فرع

 ــ ــ ــ √ 51111 أبراج الروضة ش ناصر تراست جلوبال للنقل الثقيل والتجارة 5

 ــ ــ ــ ــ فرع داخل حدود مصر للبترول 3محطة رقم  ش. م. م 6

 سما قوس قزح لإللكترونيات 2
الطابق األول الغير الخامس القطاع الثالث شمال 

 غرب خليج السويس
 √ ــ ــ ــ 00111111

 √ ــ ــ ــ 001111111 بورتو السخنة السويس غذية والمشروباتالسخنة لأل 2

 ــ ــ ــ √ 0111111 المنطقة الحرة باآلتكه شركة الزعفرانة للخدمات البحرية 9

 ــ ــ ــ ــ 8111111 المنطقة اإلقتصادية شمال غرب السويس مجموعة النيل لتصنيع البالستيك 01

 √ ــ ــ ــ 01111111 المنطقة الحرة العامة بعتاقه روليةشركة آبار للطاقة والخدمات البت 00

 ــ ــ ــ ــ فرع شمال خليج السويس 9قطعة  شركة بنق سيناء للفنادق 08

 ــ ــ ــ √ فرع السويس -منطقة كرافت القديمة عتاقه السويس التكنولوجي الصناعات الغذائية 03

08 
شركة الهندسية الفنية لإلنشاءات الصناعية 

 حديثةال

 -ستيال دي ماري العين السخنة 8680فيال 

 السويس
 √ ــ ــ ــ فرع

 ــ ــ ــ √ 01111111 السويس -داخل المنطقة الحرة العامة عتاقه شركة ستار نايل للحفر والخدمات البترولية 05

 ــ ــ ــ √ فرع بجوار بورتو السخنة السياحي 08المحل  الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 06

 ــ ــ ــ √ فرع خدمة عمالء بميناء السخنة البنك التجاري الدولي 02

 العالمية لصناعة السفن والقوارب 02
بلوك ج داخل المنطقة  252جزء من قطعة رقم 

 الحرة العامة
 √ ــ ــ ــ 5111111

09 
شركة الخمس نجوم لصناعة األعالف واإلنتاج 

 الحيواني
 √ ــ ــ ــ فرع عتاقه -شمال خليج السويس

  



 

 

 المنطقة إسم المشروع م نوع المشروع التكلفة )باأللف جنيه ( المنطقة إسم المشروع م

 √ ــ ــ ــ فرع 3حوض اليهودية مشروع  خامه لتسويق المنتجات البترولية 81

 ــ ــ ــ √ 01111111 المالحة الجديدة 5قطعة رقم  مستشفى قناة السويس التخصصي 80

 √ ــ ــ ــ فرع المنطقة اإلقتصادية شمال غرب خليج السويس ية اإليطالية لصناعة وإنتاج السيراميكالمصر 88

 ــ ــ ــ √ فرع شمال خليج السويس كالتون إيجيبت للخدمات التعدينية 83

 ــ ــ ــ √ 51111 السويس -ش محمد عبده 016 موتور مصر لإلستيراد والتصدير 88

85 
ركاه المصرية لتصنيع مجدي لبيب سمعان وش

 ألواح الثلج
 √ ــ ــ ــ 8111111 اإلمتداد الصناعي عتاقه 05قطعة 

 √ ــ ــ ــ 31111 ش حافظ إبراهيم 8 توب بالت لتشغيل الهياكل المعدنية 86

 ــ ــ ــ √ 01111111 المنطقة الحرة العامة بعتاقه نفيشة بتروليم سيرفس نفربتك 82

 ــ ــ ــ √ 511111 عتاقه -المنطقة الحرة العامة خدمات البتروليةشركة البحار السبع لل 82

 ــ ــ ــ √ 5111 ش تل القلزم األربعين 83 آمورن فرست للتصدير والتوريدات 89

31 
أكوا سينا لتصنيع المواد الغذائية وتوزيع المياه 

 الطبيعية
 √ ــ ــ ــ 311111 أرض جمعية الشباب الوطني شندوره الجناين

 أريبا إسكان أريبا للتوكيالت المالحية 30
المبنى اإلداري لخدمة المستثمرين المنطقة 

 اإلقتصادية الخاصة شمال غرب خليج السويس
 ــ ــ ــ √ فرع

 ــ ــ ــ √ 51111111 ش جمعية المواساه 8 المصرية لخدمات المواني 38

33 
أبوالحسن لإلنتاج الداجن معتز محمد حسني 

 أبوالحمد
 √ ــ ــ ــ 011111 الشباب الوطني الجناينجمعية 

 ــ ــ ــ √ 851111 ش زغلول برج مصر باالس الدور الثاني 8 شركة ينرنك للتوريدات والخدمات البحرية 38

 ــ ــ ــ √ 8111111 الجناين شندوره خلف مصر للشباب المصرية لتصدير المخلفات 35

 ــ ــ ــ √ فرع السويس -ش التحرير 2 جيت اكسبريس 36

 



 

 

 

 التكلفة )باأللف جنيه ( المنطقة إسم المشروع م
 نوع المشروع

 صناعي زراعى سياحي خدمي

32 
أحمد محمود حسني محمود رشيد وشريكه رشيد 

 منتاس انترسبالي
 ــ ــ ــ √ 0111111 المنطقة الحرة باألدبية

 الصفوه للرخام والجرانيت 32
قطعة  0الم حي فيصل ش عثمان بن عفان الس

 السويس -83
 √ ــ ــ ــ 8511111

 ــ ــ ــ √ 0925521111 السويس -ش صالح نسيم السويس للخدمات البترولية 39

 ــ ــ √ ــ فرع السويس -العين السخنة خليج السويس للتنمية السياحية 81

 إيكونك للصناعة هشام دردير الشرقاوي 80
 منطقة التوسعات بمنطقة عتاقه شمال غرب

 خليج السويس
 √ ــ ــ ــ 011111

 مور لمواد التعبئة والتغليف 88
التوسعات  825، 25، 23، 823القطعة 

 عتاقه -الصناعية
 √ ــ ــ ــ فرع

أحمد عبدالاله وسعيد الشربيني وشريكه العالمية  83

 للصناعات

المنطقة الحرة بعتاقه شمال غرب خليج 

 السويس

 √ ــ ــ ــ 3111111

 √ ــ ــ ــ فرع ش النيل بجوار فندق النصر 02 كيت ماكشركة مو 88

 ــ ــ ــ √ فرع السويس -55شمال غرب خليج السويس رقم  مستودع السخنة للحاويات 85

سيد فاروق حسنين محمد وشريكه الفاروق  86

 للمواد الغذائية

الدور األول علوي  000أرض النور العقار رقم 

 األربعين -8شقة 

 ــ ــ ــ √ فرع

شركة أحمد محمد السيد حامد وشريكه  82

 المجموعة المصرية للصناعات الغذائية

ش الجيش برج الشانزليزيه محافظة  331

 السويس

 ــ ــ ــ √ 51111

محمد السيد السعيد إبراهيم وشريكه إنترناشيونال  82

 نيون

     0111111 المنطقة الحرة العامة ببورتوفيق

مرحلة أولى  08براج الصفوة برج الريان رقم أ أسكاي فارما لألدوية 89

 السويس -تقسيم الزراير

 ــ ــ ــ √ 01111

 -ش اللوكنده والخور من ش بورسعيد 2801 مستقبلي للتوريدات وتطوير المواد البشرية 51

 السويس

 ــ ــ ــ √ 51111

 02  0 86 - - األجمالى



 

 

 

 قروض الصندوق اإلجتماعى للتنمية: -8

 

 البيان م
 المقترضين عدد

عدد 

المشروعات 

 المنفذة

عدد المتعثرين في 

 السادات

عدد من تم 

تعديل 

 أوضاعهم

 حجم التمويل المتاح للمشروعات

 متناهية الصغر صغيرة إناث ذكور إناث ذكور

 640204111 8942894600 - - - 699 820 882 محافظة السويس

 .م22/2/2102خ البيان: تاري  مصدر البيان: الصندوق اإلجتماعي للتنمية.
 

 
 

 حجم التمويل المتاح للمشروعات

 

0

5000000
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15000000

20000000

25000000

30000000

مشروعات صغيرة

مشروعات متناهية الصغر 



 

 بيان المصانع التي صدر لها قرار غلق: -3

 
 

 م

 

 الحى

 

عدد المصانع 

 المغلقة

عدد المصانع 

التي تم نقلها 

لمناطق 

 صناعية

 

 أسباب الغلق 

 

عدد العمال 

 المتأثرة للغلق

 

 نوع اإلنتاج

مخالف  بدون ترخيص

 للمواصفات 

 أخرى للبيئةملوث 

 1 1 1 1 1 1 1 1 حى السويس 0

 1 1 1 1 1 1 1 1 حى األربعين 8

 1 1 1 1 1 1 1 1 حى فيصل 3

 أغذية 311 1 1 1 1 1 3 حى عتاقة 8

 1 1 1 1 1 1 1 1 حى الجناين 5

 1 311 1 1 1 1 1 3 االجمالى

 م.88/8/8102تاريخ البيان:                                                                                                           الخمسة  مصدر البيان: األحياء
 

 
 

  



 

 

 
 عدد الورش التي صدر لها قرار غلق: -4

 

 

 م

 

 الحى

 

عدد الورش 

 المغلقة

عدد الورش 

التي تم 

نقلها 

لمناطق 

خارج الحى 

 السكاني

 

 أسباب الغلق

 

عدد 

العمال 

المتأثرة 

 بالغلق

 

نوع 

 اإلنتاج
بدون 

 ترخيص

 مخالف

 للمواصفات 

 

ملوث 

 للبيئة 

 

 أخرى

 1 1 1 1 1 1 1 1 حى السويس 0

 1 1 1 1 1 √ 01 041 حى األربعين 2

 حى فيصل 3

1    662 1 1 √ 

تم فسخ تعاقد 
من المحالت  06

لعدم سداد 
 األجرة 

1 1 

 نجارة 41 ــ √ √ √ 01 01 حى عتاقة 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 حى الجناين 1

 1 41 1 1 1 1 626 011 االجمالى

 .م22/2/2102تاريخ البيان:                                                                                                                مصدر البيان: األحياءالخمسة
 

  



 

 التصنيف البيئي: -1

 الحى
عدد المصانع التي تم 

 تصنيفها بيئيًا

عدد المصانع تحت 

 التصنيف

عدد المصانع التي حصلت 

على دعم لتعديل وضعها 
 البيئي

 1 1 1 السويس

 1 1 1 األربعين

 1 1 1 فيصل

 1 1 0 عتاقة

 1 1 1 الجناين
 
 .م22/2/2102تاريخ البيان:  مصدر البيان: ادارة البيئة بالمحافظة       

 
 :  اآلتي باإلضافة إلى*
 شركة سوميد :توسعات *            

 وخط الغاز . –توسعات وتطوير الرصيف البحري بشركة سوميد  -     
 شركات خدمات نقل مخلفات خطرة وغير خطرة . 4الموافقة لعدد  -      

 جاري الحصول علي موافقات بيئية لآلتي :
توســــــعات مصــــــنع تــــــدوير القمامــــــة الخــــــا  بالمحافظــــــة عــــــن طريــــــق شــــــركة   -

 احدي شركات الفارج  . جيوسيكل
 التبين التابع لشركة أنابيب البترول .  –إنشاء خط المازوت العين السخنة  -

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مؤسسات مالية: -6
 

 العــدد البيــــــــان

 00 بنوك خاصة

 1 بنوك حكومية

 4 شركات تأمين

 1 شركات سمسرة

 3 اعمال صرافة
 
 

 .22/2/2102تاريخ البيان:  مصدر البيان: مكتب السجل التجاري بمحافظة السويس.      

 

 

 

  
  

 

  



 

 

 

 

 

 تاريخ المرور اســـم الموقع م
األنشطة التي تم 

 متابعتها
 نقاط الضعف نقاط القوة

مالحظات 

 ة العليااإلدار

 5/8 حي السويس 0
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

الحكومة اإللكترونية 

 قواعد البيانات

 تم اإلبالغ -

 2/8 حي األربعين 8
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت و قواعد 

 البيانات
 مع الشكر -

 08/8 حي فيصل 3
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

 السجالت الخطط

إصدار عدم  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 05/8 حي عتاقة 8
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 البيانات السجالت

 مع الشكر -

 09/8 حى الجناين 5
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 البيانات السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

6 
التضامن االجتماعي 

شئون قطاع ال

 االجتماعية

88/8 
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 88/8 الشئون الصحية 2
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 88/8 الزراعة 2
عة كافة أنشطة متاب

 المركز

 الخطط السجالت

 قواعد البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 86/8 التربية والتعليم 9
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

 الخطط السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 86/8 القوي العاملة 01
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

 –لتحديث للقطاعات ا

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

وحدات 
معلومات 

 املستوى األقل

الوحدات التى 

 أرسلت النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جدًا ممتاز
 جيد

 
 ضعيف

 األحياء

     االربعين

 ال يوجد

  - - الجناين
     عتاقة
   - السويس
  - - فيصل

  - -  المديريات

 امليداني للمستويات األقل تقرير الدعم امليداني ملراكز املعلومات متابعة الدعم
 

 01: عليها املرور مت التي املراكز: وحدات   8:  مديريات  5:  حي معلومات مراكز

 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


