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 االخبار االعالمية للمحافظة*

 *مع القانون

 *قرارات السيد المحافظ 

          *ذكريات سويسية ما أحالها

 *نشاط التوثيق والمكتبة

 *موضوع النشرة

 *قطاعات االحصاء

*المتابعة الميدانية

 وحدات معلومات المستوى األقل*

 

 



 

 

 األخبار اإلعالمية   

 عتاقة حي بشوارع المرخصة وغير العشوائية اإلعالنات إزالة

 للمحافظة العام للسكرتير األخير التنفيذي المجلس في السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء لتوجيهات تنفيذا  

 و عشوائية اعالنات أي زالةوإ والتعديات شغاالتاإل لرفع األحياء رؤساء مع بالتنسيق العظيم عبد طارق اللواء

 دانيةالمي والمتابعة والقانونية الهندسية داراتواإل الحي رئيس شوقى وليد برئاسة عتاقة حي قام المرخصة غير

 امةالع اإلنارة أعمدة على عشوائي بشكل المنتشرة المرخصة غير األعالنات من عدد ازالة تم حمالت بتنفيذ بحي

 . العشوائية عالناتواإل شغاالتاإل مستمرلرفع العمل ومازال..  الحى بنطاق

 

 السويس بمحافظة مأوي بال أطفال فريق تكرم التضامن وزارة

 مأوى بال أطفال وفرق السريع التدخل فرق أعضاء أمس أول االجتماعي التضامن وزيرة والى غادة الدكتورة كّرمت

ا ، السويس بمحافظة مأوي بال أطفال فريق ومنها المحافظات من عدد مستوي علي  ونجاحها الفرق لجهود تقدير 

 الماضيين األسبوعين خالل مأوى بال واألطفال المسنين من كبير إنقاذعدد في

 والي غادة الدكتورة ان علي وأكدت السويس بمحافظة االجتماعي التضامن عام مدير فهمي مرفت بذلك صرحت

 لفريقا من المبذولة الكبيرة للجهود نظرا بالسويس مأوي بال أطفال فريق بتكريم قامت األجتماعي التضامن وزيرة

 . بالشوارع المنتشرين والمسنين الشوارع أطفال من عددا   وانقاذ لنجدة

 فريقال ألعضاء ومحفزا قويا   دافعا كانت السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء السيد توجيهات إن إلي واشارت

 . الشوارع أطفال من خالية السويس نعلن حتى العمل في مستمرين باننا ومؤكدة ،

 

 



 

 

 

 زاهر فكري ميدان وتطوير القاهرة السويس طريق رصف من االنتهاء سرعة علي يؤكد صقر

 من تمت التي االعمال علي للوقوف زاهر فكري ميدان حتي االقدام علي سيرا   جولته السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء أختتم
 العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور خاللها رافقه والتي بالشوارع ودهانات وانارة رصف أعمال

 . المساعد العام سكرتير سعداوي وخالد للمحافظة العام السكرتير

 أبراج فخل الزراير بمنطقة الواقعة العمارات بدهان المواطنين على بالتنبيه األربعين حي رئيس سراج إيهاب العميد المحافظ وكلف
 .للبترول النصر نادي سور على المطلة الصفا

 طريق مدخلب األبراج أصحاب المواطنين على والتنبيه والتراكمات األتربة برفع فيصل حي رئيس العظيم عبد فاتن علي وأكدالمحافظ
 . المنطقة وتجميل الدهانات بأعمال ناصر

 زاهر فكري ميدان تطوير وإعادة الرصف أعمال من االنتهاء سرعة السويس مصر طريق رصف مشروع استشاري علي وشدد
 . القاهرة السويس لطريق الجديدة التعديالت مع يتناسب بما المرورية المحاور وتوسيع البترول شركات أمام

 .الجالء شارع حتى نسيم صالح شارع من بداية الطريق صيانة بأعمال بالقيام والنقل الطرق عام مدير على صقر وأكد

 مجالس وورؤساء االمن مدير مساعد سعيد عيد اللواء من كل خاللها رافقه والتي زاهر فكري بميدان صقر جولة خالل ذلك جاء
 والصرف النظافة بجهاز الطوارئ وفريق التجميل ومسئولي المرور عمليات رئيس رمضان احمد والرائد البترول شركات ادارات
 . االحياء ورؤساء الميدانية والمتابعة والطرق الصحي

 

 

 بالسويس البترول شركات ومداخل أسوار ودهان تطوير

 كرتيرالس العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تفقد

 عمالا لمتابعة بجولة للبترول النصر شركة رئيس فهمي نبيل والمهندس المساعد العام سكرتير سعداوي وخالد للمحافظة العام

 . الشركة امام والنظافة التجميل

 التجميل وأعمال الشركة ومخارج ومداخل وملحقاتها للشركة الخارجية األسوار دهان أعمال من االنتهاء سرعة علي صقر وأكد

 بنظافة مرأةلل القومي المجلس مقرر هللا عبد فوزية المهندسة تكليف كذلك ، نسيم صالح بشارع الوسطى بالجزيرة حاليا   تجرى التي

 . للمرأة القومي المجلس امام العامة الحدائق وتنسيق وزراعة المحيطة المنطقة

 أسوار تجميل بإعادة البترول لتصنيع السويس شركة رئيس عليوة محمد المهندس السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء وكلف

 .زاهر فكري ميدان أمام الجدريات وصيانة الجمالي الشكل وإعادة بالمنطقة العامة الحدائق وصيانة الشركة

  البترول كاتشر وباقي للبترول التعاونية والجمعية للبترول الجرافية المنطقة طريق مدخل وتطويروتجميل رصف على التأكيد تم كما

 بأعمال البترول شركات أمام نسيم صالح طريق على الوقود محطات أصحاب على بالتنبيه السويس حي رئيس صقر كلف كما

  محطة بكل الخاصة الصحي الصرف وشبكة المهنية السالمة أعمال بكافة وااللتزام والدهانات والتجميل التطوير

 . السويس حي رئيس فوزي ومحمود األربعين حي رئيس سراج إيهاب العميد من كال المحافظ رافق

 

https://www.facebook.com/suezgovernorateofficialpage/photos/pcb.1765460000175724/1765459816842409/?type=3
https://www.facebook.com/suezgovernorateofficialpage/photos/pcb.1765460000175724/1765459816842409/?type=3


 

 

  
 بالسويس األقدام علي سيرا   نسيم صالح بشارع والتجميل التطوير أعمال لمتابعة صقر جولة

 كرتيرالس العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام

 امع ديوان مبني أمام من األقدام علي السويس حي بشوارع سيرا   بجولة المساعد العام سكرتير سعداوي وخالد للمحافظة العام

 يرةالجز تطوير من تتم التي االعمال لمتابعة البترول شركات امام زاهر فكري ميدان حتي مرورا الجالء بشارع السويس محافظة

 ورفع الخضراء والمسطحات والزراعة التشجير وأعمال البالط وتركيب االرصفة دهان وأعمال والنظافة العامة واالنارة الوسطي

 اشغاالت أي

 كواالكشا مرخصة الغير اإلعالنات ازالة علي والتأكيد االعمال متابعة بسرعة السويس حي رئيس فوزي محمود المحافظ وكلف

 لمحددةا بالمساحة األكشاك والتزام الطريق علي الواقعة والكافتيريات المحالت تراخيص ومراجعة ، بالشوارع المنتشرة المخالفة

 . الخاصة نفقتهم على المحالت أو الكافتيريات أعمال عن ناتجة أو مخلفات أي ورفع لألكشاك الجديد والشكل

 عةبمتاب للمحافظة العام السكرتير المحافظ كلف كما ، األشجار وقص العامة الحدائق بتهزيب التجميل مدير علي صقر واشار

  قمامة صناديق أي ورفع للمحافظة االجتماعي النادي حول األسوار ودهان تأهيل إعادة أعمال

 وفريق التجميل ومسئولي واالزهر واالوقاف والتعليم التربية ومديرية والرياضة الشباب مديرية وكيل الجولة في المحافظ رافق

 الميدانية والمتابعة والطرق الصحي والصرف النظافة بجهاز الطوارئ

 

 

 بالسويس الحديث للزواج الشباب إسكان بمدينة الحفر أعمال متابعة

 االسكان عام مدير احمد الصمد عبد المهندس يرافقه للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي خالد تفقد

 ةادار مدير ناشد والضبع القناة لمدن الصحي والصرف للمياه القابضة للشركة ممثال هللا عبد حمدي والمهندس

 مساكن)  الشباب من االولي للمرحلة الحفر أعمال بمتابعة عتاقة حي رئيس مساعد سليمان واشرف االزمات

 وضع بعد العمل لبدء استمرارا ، عتاقة بحي النور مدينة خلف عمارة601 عدد من عمارة61 بعدد الحديث الزواج

 أمس لأو األساس حجر الميداني الثالث الجيش قائد عرفات رفيق واللواء السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء

 



 

 

  
 بالسويس األمن قوات بمسجد الجمعة صالة يؤدون واألمنية التنفيذية والقيادات وجاد صقر

 بطريق االمن قوات بمسجد اليوم الجمعة صالة السويس أمن مدير جاد محمد واللواء السويس محافظ صقر المجيد عبد اللوء أدي

  السويس امن مديرية وجنود وأفراد ضباط وسط 76 الـ الشرطة بعيد السويس أمن مديرية إحتفال بمناسبة فيصل بحي ناصر

 . والشرطة الجيش شهداء أرواح علي الغائب صالة الحضور وجميع االمن ومدير المحافظ أدي الجمعة صالة أداء من انتهاء وبعد

 وقيادات للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد االمن مدير نائب المنتصر محمدعبد اللواء من كال الصالة أدي كما

 يومدير فيصل وحي االهلية الجمعيات واتحاد االحياء ورؤساء واالمنية التنفيذية والقيادات مديراألمن ومساعدي االمن مديرية

 .  المديريات

 لك بتقديم المواطنين مناشدا   ، التحديات مواجهة في االمن دور الي األوقاف عام مدير عجمي محمد الشيخ اشار الجمعة خطبة وفي

 واجب االوطان محبة وان وعبادة دين هو الوطن حماية ان الي مشيرا ، الهدامة الشائعات امام والوقوف الوطن أجل من شيء

 . فرد كل علي وطني

 صحة مليون 011 حملة ان علي مؤكدا   ، االمن توفير خالل من سليمة نظرة المواطن تنظرإلي الدولة ان الي عجمي واشارالشيخ

 . المواطن أجل من والكرامة التكافل برامج وايضا المواطن صحة اجل من

 الدور ليع مؤكدا   ، الشرطة عيد بمناسبة التهاني واألفراد والجنود الشرطة وقيادات السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللوء وتبادل

 ومؤكدا   ، مصر وأمان أمن أجل من الجهود كل ببذل مطالبهم ، البلد واستقرار حماية في الشرطة رجال به يقوم الذي البطولي

 . بلده عن الدفاع أجل من بحياتهم والتضحية الشهداء دور علي

 
 

  سبالسوي الشرطة عيد بمناسبة المجهول الجندي قبر علي الزهور أكاليل وضع

 قائد عرفات رافت رفيق واللواء السويس محافظ صقر عبدالمجيد اللواء قام

 يلأكال بوضع السويس امن مدير جاد محمد واللواء الميداني الثالث الجيش

 ىبح األمن قوات بمعسكر المجهول للجندي التذكارى النصب على الزهور

 علي 76 بالعيد االمن مديرية ومشاركة الشرطة عيد بمناسبة فيصل

 . الشرطة انتصارات

 كريةالعس والقيادات األمن ومدير الثالث الجيش وقائد السويس محافظ وقام

 لسويسا محافظ نائب رمضان هللا دكتورعبد وبحضور واالمنية والتنفيذية

 تيرالسكر سعداوي وخالد السويس جامعة رئيس الشرقاوي السيد والدكتور

 يدع بمناسبة الشهداء أرواح على الفاتحة بقراءة للمحافظة المساعد العام

 . الشرطة

 



 

 

 

  

 بالسويس التطوير بعد للمكفوفين النور مدرسة يفتتحون وجاد ورفيق صقر

 مدير جاد حمدم واللواء الخميس اليوم الثالث، الجيش قائد رأفت رفيق واللواء ، السويس صقرمحافظ عبدالمجيد اللواء افتتح

 الهندسية بةالشع من بالمدرسة تمت التي التطوير أعمال من االنتهاء بعد فيصل بحي للمكفوفين النور مدرسة السويس أمن

 جامعة ئيسر الشرقاوي السيد والدكتور السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد دكتور بحضور ، الميداني الثالث بالجيش

 لتنفيذيةا والقيادات والتعليم التربية عام مدير الشاعر وسلمي للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد السويس

 . بالمديرية الخاصة التربية وادارة والنواب االحياء ورؤساء والعسكرية

 لطعاما وصالة المعدات بأحداث تدعيمه تم الذى والمطبخ الجديدة والمالعب الطالب، مبيت غرف والقيادات ،"صقر" وتفقد

 الدراسية المواد لجميع الخاصة التربية مدارس معرض تفقد كما ،

 وعةالمتن الفنية والفقرات الوطنية األغانى بعض تضمن ، المدرسة طالب قدمه المدرسة بمسرح فنيا حضرعرضا كما

 . لطالبة للكاراتية وعرضا

 أن مؤكدا ن،للمكفوفي النور مدرسة تطوير فى الثالث، بالجيش الهندسية الشعبة من المبذولة بالجهود السويس محافظ وأشاد

 .المختلفة المجاالت في أبنائها خلف تقف دائما المسلحة القوات

 علي الهدايا زيعتو تم الحفل نهاية وفي ، لهم الراقي واالداء الفنية الفقرات تقديم في الطيب المظهر علي للطلبة الشكر وقدم

 . والمتميزين المتفوقين الطلبة

 
 

 



 

 

  

  

 : التنمية مجال في:  أوال

 والموضوع( التموين واالستهالك)  األول الموضوع متضمنة8062ر اغسطسشه عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (.البترول وشركات الغازالطبيعي –الطب البيطري ) الثالث والموضوع(  االنتاج الحيواني والسمكي) الثاني

 .  يونيوشهر لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات إعداد -

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

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

 8062 اغسطسشهر  عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص 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 -  االجتماعات:  ثانيا

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

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

 المعلومات: نشرات تقييم: ثالثا -

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

 الفني : الدعم المتابعة: رابعا -

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

 

 



 

 

  

 ـــع القانـون م

 8062/ 8062، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 8062لسنة  600القانون رقم 

 126مليارا و 487، بمبلغ "تريليون و8062/ 8062بعدما أقره مجلس النواب.وقدرت استخدامات الموازنة للعام المالي  

ألف جنيه"، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصالتها من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها  28مليونا و

ألف جنيه".وتقدر المصروفات، حسب القرار الجمهوري، في  206مليونا و 422مليارات و 2من األصول مبلغ "تريليون و

 ألف جنيه"، منها ما يلي: 217مليونا و 62مليارا و 787الموازنة، بقيمة "تريليون و

 ألف جنيه" لألجور. 146مليونا و 22مليارا و 840" -

 ألف جنيه" لشراء السلع والخدمات. 221مليونا و 686مليارا و 10" -

 ألف جنيه" للفوائد. 674ماليين و 602مليارا و 276" -

 ألف جنيه" للدعم والمنح والمزايا االجتماعية. 222مليونا و 820مليارا و 682" -

 ألف جنيه" لبند المصروفات األخرى. 161مليونا و 122مليارا و 42" -

 تثمارات".ألف جنيه" لشراء األصول غير المالية "االس 22مليونا و 266مليارا و 672" -

 742مليونا و 180مليارا و 887كما قدرت الموازنة الباب السابع المخصص لحيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بقيمة "

 ألف جنيه" لسداد القروض المحلية واألجنبية. 66مليونا و 78مليارا و 814ألف جنيه"، إلى جانب "

بشأن "ربط موازنة" لنفس العام المالي، لكل من "الهيئة الزراعية المصرية،  كما نشرت الجريدة الرسمية، عدة قرارات بقوانين

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة 

التعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، الجهاز المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية و

 الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز".

 



 

 

  

 -: 8062 لسنة (68) رقم قرار

ببناء قواعد  تزال بالطريق االداريه وعلي نفقه المواطن / محمود محمد السيد حسن االعمال المخالفه التي اقامها المذكور وذلك

 . وسمالت خرسانيه بمنطقه منتشيه الرجوله بحي الجناين مستخدما ترخيص منتتهي وبالمخالفه للقانون

 -: 8062 لسنة (87) رقم قرار

االداره المركزيه لمنطقه السويس االزهريه لبناء معهد ازهري  8م 6620بمساحه  8اعادة تخصيص ارض بالسالم  ) مادة أولى (

 اشهر اخري في حاله توفير االعتماد المالي واذا توفير االعتماد المالي يتم سحب االرض 1ويتم اصدار لمده 

حاله عدم استخدام في الغرض المخصصه من اجله او عدم تستخدم هذه االرض في الغرض المخصص من اجله وفي  )ماده ثانيه(

 التنفيذ واذا لم يتم توفير االعتماد المالي يتم سحب االرض .

 -: 8062 لسنة (81) رقم قرار

بمعاينه قطعه ارض المخصصه القامه مزرعه سمكيه لشركه لوتس البحاره والتأكد من انتهاء الشركه من كافه تخصص لجنه 

من عدمه علي ان يتم اعداد تقرير بما  %600للتراخيص المنصرفه النشاء  مزرعه نموذجيه وتشغيلها بنسبه االعمال وفقا 

 يوم من تاريخ االعتماد 62اسفرت عنه المعاينه يعرض علينا خالل 

 -: 8062 لسنة (60) رقم قرار

 الي مستحقات المقاولين والموردين عنتخصص لجنه بدراسه وحصر مستحقات المقاولين والموردين واعداد تقرير تفصيلي باجم

 8062/ 8062تنفيذ مشروعات الخطه المموله باالعتمادات االستثماريه للمحافظه والواحدات التابعه لها  عن العام المالى 

يسية ئوالسنوات السابقة لها على ان تعرض اللجنة تقريرها علينا خالل خمسة عشر يوما من تاريخه ألعتمادة وموافاة اللجنة الر

 بوزارة التنمية المحلية بما يتم التواصل اليه من نتائج .

 -:  8062( لسنة  82قانون ) 

تقبل التنازالت الصادره من المتعاقدين االصليين عن الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة ويتم التعاقد مع شاغلى  ) المادة االولى (

جنية  420جنية لصالح صندوق االسكان كمصاريف إدارية عن كل غرفة بدل من  820هذه الوحدات مقابل تحصيل مبلغ وقدرة 

 . %600شرط سداد كافة المتأخرات عن الوحدة السكنية بنسبة وذلك خالل ثالثة شهور من تاريخ صدور القرار وب

يتم إعفائهم  %600فى حالة سداد شاغلى الوحدات السكنية المديونات والمتأخرات المستحقه عليهم كاملة بنسبة  ) المادة الثانية (

 من فوائد التأخير المستحقة عليهم . 



 

 

  

تعني بالفرنسية مكان استالم وتسلم الرسائل او البضائع عندما كانت اللغة الفرنسية هي السائدة خالل القرن التاسع 

للخدمات اللوجستية البحرية في عهد الخديوي اسماعيل  maritem messagarie1عشر عندما تاسست شركة 

رف الكورنيش القديم يحتوي علي عشرات الغ باشا بمبني اداري وسكني عتيد يتميز بالطابع الفرنسي في مواجهة

المتسعة لتسيير االعمال واقامة كبار موظفي الشركة يعلوه فنار مرتفع مدعم بجهاز تليسكوب نحاسي كبير وال 

سلكي لتوجيه السفن الموجودة بمنطقة الغاطس ولمتابعة نشاط الشركة الجمركي لشحن وتفريغ البضائع في صنادل 

رصيف الشركة بسبب ضحالة عمق المياه التي تحول دون تواجد السفن عليه ثم شحن او يمكنها التراكي علي 

تفريغ البضائع في قطارات السكة الحديد من اول بداية تحرك القطار بمنطقة مصنع الثلج ومحطة الكهرباء الموجود 

عيد بي موسي زمان وبورساثار تواجدهم في مواجهة مبني مركز االستكشاف والتكنولوجيا الحالي مرورا بشارع الن

حاليا الي محطة فرز القطارات بمنطقة تل القلزم وبجوار بنزايون وسوق االنصاري وعلي يمين الشركة كانت 

توجد قهوة االندلس المشهورة وعلي يسار المبني توجد حاليا عمارة عبود باشا وعندما ازدهرت المالحة البحرية 

 اة وبعد ان قام الخديوي توفيق ببناء ميناء بورتوفيق الحيوي بدات االضواءعقب قيام الخديوي اسماعيل بافتتاح القن

تخفت تدريجيا عن منطقة الخور باكملها فهبطت اسهم الشركة وانتقلت ملكيتها الي شركة )ورمس دي كاسترو( 

د احفاد حفاللنقل البحري ثم الي شركة )ديماس( واخيرا الي شركة النقل البحري عبر المحيطات بينما ال يزال ا

عائالت من خدموا بالشركة من السوايسية يشغلون بعض حجرات المبني برئاسة عميد هذه العائالت المحترمة 

الحاج عامر عبد هللا اطال هللا عمره وكانت الشركة قد منحتهم حق السكن بالمبني مقابل الحفاظ علي كينونته وتامينه 

ع باقي ايجارات محالت مخلفات السفن وتوريدها الي الشركة في وصيانته بايجارات زهيدة يتم تجميغها سنويا م

فرنسا سنويا وقد انتهت وزارة االثار اخيرا بوضع المبني علي خريطة اهتماماتها التاريجية رغم بطيء التنفيذ 

رتبط اباعتباره رمزا للصمود والتحدي كما ابناء المدينة الباسلة التي قال عنها جمال عبد الناصر ) مامن مدينة 

                           1اسمها بالتاريخ العالمي كما مدينة السويس( منذ اكثر من قرن ونصف من الزمان وتحكي عن حكايات زمن فات
 

 



 

 

 والمكتبة التوثيق نشاط

  

 اسم الكتاب :  لماذا ينفرد اإلنسان بالثقافة )الثقافة البشرية : نشاتها وتنوعها(                               

 تاليف : مايكل كاريذرس                                    

 ترجمة : شوقى جالل                                   

 0بعيع العلم –التحول  –قراءة االفكار وقراءة الحياة     -القوس العظيم   -السؤال   -6 -: اتالمحتوي                             

 

اخبار  –ابناء السويس  –صوت القناة  –حى عتاقة  –حى فيصل  –حى االربعين  –حى السويس  –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –صوت االربعين 

    0راى الشباب السوايسة –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية  –الوعى  –السويس 

 البث اإلنتقائى

 التاريخ الجهة التي تم البث إليها مصدر البيان الموضوعات التي تم بثها م
الرئيس:التوسع فى انتاج واستهالك  6

 الطاقة المتجددة والجديدة
 األهرام

 2/6/8062االربعاء
72871 

ادارة الكهرباء 

والطاقة 

 المتجددة

60/6/8062 

تطوير المشروعات الصغيرة  8
والمتوسطة ونشر ثقافة االبتكار 

 وزيادة األعمال

 األهرام 
 االربعاء 

2/6/8062 
72871 

 
 مكتب األستثمار

بديوان عام 
 المحافظة

 

60/6/8062 

 6000خالل ايام..القوانين تطرح  6
سيارة متنقلة للشباب لبيع السلع 

 بالمحافظات  
 

 األهرام
 االربعاء

2/6/8062 
72871 

 60/6/8062 شباب الخريجين 

تعرف على انشطة وزارة الشباب خالل  7
فبراير لدعم التوجة المصرى نحو 

 0افريقيا

 اليوم السابع
 4/6/8062االثنين 

 

مديرية الشباب 

 والرياضة

60/6/8062 

البترول: حقول الصحراء الغربية تمثل  2
 الزيت الخاممن انتاج مصر من  10%

 اليوم السابع 
 االربعاء

 2/6/8062 
 

 60/6/8062 شركات البترول



 

 

 استمارة البيانات البليوجرافية
 حاتفعدد الص               عنوان الكتاب

   034        فنون االداءسيكولوجية      

                           

   رقم التصنيف                       المؤلف          

                         852                        جلين ويلسون       

   المطبعة                                        

 سلسلة كتب ثقافية يصدرها

 الكويت -المجلس الوطنى للثقافة والفنون واالداب 

تشكل فنون االداء )كالمسرح والموسيقى والسينما والغناء واالوبرا والرقص وغيرها(جوانب مهمة وشديدة 

 الحيوية من الخبرة والتفاعل والحياة االنسانية ، فهذة النون تحاول الكشف والتجسيد واالبراز لعديد من

 0حاالت االنسان المؤدى والملتقى لالداء

وهو عالم نفسى ومغنى اوبرا ان يلقى الضوء على النشاطات والعمليات  –وقد حاول جلين ويلسون 

السيكولوجية واالجتماعية المرتبطة بفنون االداء ومنها الطقوس واالساطير والغرائز والرقابة ك منافعها 

 0ومضارها ، المستويات المباشرة والمستويات غير المباشرة من العمل الفنى 

موضوعات اخرى ترتبط باالداء الفنى ومنها القلق والصراع والمشاركة  يشتمل هذا الكتاب ايضا على

 0واالساليب الخيالية واوضاع الجسم ونظرات العين وتعبيرات الوجة وغيرها

 



 

 

  

  
محافظ السويس: مؤتمر المشروعات الصغيرة يهدف  

 لدعم ثقافة العمل الحر

  . السويسوصل الدكتور " اشرف صبحى " وزير الشباب والرياضية إلى اكاديمية النصر للبترول بمحافظة
 .،لحضور مؤتمر المشروعات الصغيرة طريقك لمستقبل أفضل بحضور الدكتورة " نيفين جامع " المدير التنفيذي لجهاز تنمية الشباب

ويتضمن المؤتمر افتتاح معرض المشروعات الصغيرة تسليم شيكات لرواد االعمال وشهادات تقدير اجتياز دورات تدريبية للراغبين في 

 . ةاقامة مشروعات صغير
، أن المؤتمر يهدف إلى دعم ثقافة العمل الحر وريادة األعمال لدى الشباب، السويس ومن جانبه أكد اللواء " عبد المجيد صقر" محافظ

مع عرض آليات تمويل تلك الفرص باالستشهاد بتجارب واقعية  السويسحافظةباإلضافة إلى إلقاء الضوء على الفرص االستثمارية بم

 .السويس ناجحة من شباب
ر المحافظ إلى أن المحاور األساسية للمؤتمر تتمثل في ريادة األعمال وفرص االستثمار في المشروعات الصغيرة، دور المشروعات وأشا

، وآليات التمويل والدعم المالي وغير المالي السويس الصغيرة في التمكين االقتصادي للمرأة، والفرص االستثمارية المتاحة في محافظة

 .للشباب في المحافظة

 68قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أن الجهاز قام بتمويل ما يقرب من 
الف فرصة عمل في محافظة السويس منذ عام  60جنيه ، يتيح ما يقرب من مليون  661ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي 

 . 8062حتى ديسمبر 6228

تحت رعاية الدكتور/ اشرف صبحي وزير  –وأكدت نيفين جامع في كلمتها بمؤتمر )الشباب و المشروعات الصغيرة ( بمحافظة السويس 
س وبحضور الدكتور عاطف ابو النور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الشباب والرياضة واللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السوي

الجهاز على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمساهمة في إقامة ونجاح 
التمويل او الخدمات التدريبية والتسويقية  مشروعات منتجة ومربحة للشباب بما يحسن من أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية سواء بتقديم

 .او المساعدة في استخراج التراخيص الالزمة وتيسير إجراءات إقامة المشروعات

 وأشارت الى المنح التي قدمها الجهاز لتنفيذ مشروعات البنية األساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بالمحافظة

 .االف فرصة عمل مؤقته 7مليون جنيه اتاحت ما يقرب من  74والتي بلغت حوالي 

 240مليون جنيه لتمويل حوالى  71، حيث قام بضخ حوالى  8062ونوهت إلى ما قام به الجهاز من مشروعات بالمحافظة خالل عام 
 . االف فرصة عمل 8مشروع صغير ومتناهي الصغر اتاحت ما يقرب من 

المؤتمر تقديم عرض متكامل للخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات واليات الدعم المالي والفني من ناحية اخرى فقد تم خالل 
والتسويقي المتنوعة لمشروعات الشباب ودوره في نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الخريجين علي ريادة االعمال واقامة وإدارة مشروعات 

 . واالبداعية صغيرة خاصة المعتمدة على األفكار االبتكارية

ادارة وباإلضافة الى عرض استراتيجية الجهاز في االهتمام بالمرأة والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها القيادية واالدارية لتتمكن من اقامة 
اتهن وعمشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر ومساعدتها في التمكين االقتصادي من خالل تقديم التدريب الالزم للسيدات وتمويل مشر

 .الصغيرة والمتناهية في الصغر مما يعمل علي تحسين مستوياتهن المعيشية هن واسرهن

و على جانب آخر أقيم على هامش المؤتمر معرضا لمنتجات المشروعات الصغيرة التي مولها جهاز تنمية المشروعات ألبناء محافظة 
( شهادات تقدير اجتياز دورات تدريبية للراغبين في إقامة 60ذلك عدد )( شيكات تمويل لرواد أعمال وك1السويس ، كما تم بتسليم عدد )

 .مشروعات صغيرة

  

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3


 

 

 القطاع األول   

 قطاع المناطق الصناعية والنشاط الصناعي والحرفي 

 توزيع المنشآت الصناعية حسب النشاط: -1
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موارد غذائية 
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غزل ونسيج ومالبس 

 جلود
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 التنجيد
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 ومنتجاته
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 عمالة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 ة القوى العاملةالبيانات المطلوبة ال تتوفر بمديري

 80/6/8062تاريخ البيان:         القوى العاملة مصدر البيان:

 

 



 

 

 

 حسب النشاط: الورش الحرفيةتوزيع  -2

 الحى م

منتجات كيماوية 

 وبترولية ومطاط

 خامات تعدينية 

 غير معدنية
 األساسية دناالمع

المنتجات 

سية الهند

واالليكترونية 

 والتجهيزاتت الآلاو

  

منتجات خشبية 

 وفلين

 

الغزل والنسيج 

 ومنتجاتها

 

والطباعة الورق 

 والنشر

المواد الغذائية 

 ودخان ومشروبات
 إجمالى أخرى ورش

ت
شآ

من
 

 عمالة

ت
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من
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 عمالة

 السويس 1
2 6 1 5 83 38 111 882 

88 31 11 82 0 0 20 56 
23 16 821 633 

 1910 938 136 69 113 61 11 8 61 21 898 881 181 831 181 62 11 81 81 12 األربعين 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فيصل 8

 218 91 25 3 11 5 9 1 10 8 25 11 92 58 18 6 16 1 1 2 عتاقة 8

 805 192 52 16 21 9 2 1 8 2 81 28 201 111 83 19 13 9 11 2 الجناين 5

إجمالي 

 المحافظة
13 61 83 110 125 266 123 1832 

809 658 83 106 6 22 101 213 
121 889 1598 8211 

  20/1/2019تاريخ البيان:                   .                                                                                                                            إدارة التعاون اإلنتاجي بمحافظة السويسمصدر البيان: 
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 المالك:عامل حسب القطاع 50توزيع المنشآت الصناعية أكثر من  -3
 

 .20/1/2019تاريخ البيان:                             والهجرة.مصدر البيان: مديرية القوى العاملة       

 
 
 
 

عامل حس   ب القطاع  50إلى أقل من  10ت الص   ناعية من آتوزيع المنش    -4
 المالك:

 الحى م
قطاع 
أعمال 

 عام

قطاع 
أعمال 
 حكومي

قطاع 
أعمال 
 خاص

قطاع 
 تعاوني

قطاع 
 إستثمارى

قطاع 
 مشترك

 السويس 1

 تتوفر بمديرية القوى العاملةالبيانات المطلوبة ال 

 األربعين 2

 فيصل 8

 عتاقة 8

 الجناين 5

 اإلجمالي

 20/1/2019تاريخ البيان: مصدر البيان: مديرية القوى العاملة والهجرة.                           

 

 

 عامل حسب القطاع المالك:10توزيع المنشآت الصناعية أقل من  -5

 الحى م
قطاع أعمال 

 عام

قطاع أعمال 

 حكومي

قطاع 

 خاص

قطاع 

 تعاوني

قطاع 

 إستثمارى

قطاع 

 مشترك

 السويس 1

 البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

 األربعين 2

 فيصل 8

 عتاقة 8

 الجناين 5

 اإلجمالي

20/1/2019 البيان:تاريخ     مصدر البيان:  القوى العاملة والهجرة             

 الحى م
قطاع 
أعمال 

 عام

قطاع 
أعمال 
 حكومي

قطاع 
أعمال 
 خاص

قطاع 
 تعاوني

قطاع 
 إستثمارى

قطاع 
 مشترك

 السويس 1

 البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

 األربعين 2

 فيصل 8

 عتاقة 8

 الجناين 5

 اإلجمالى



 

 

 المحافظة: أحياءتوزيع الجمعيات التعاونية اإلنتاجية على   -1

 عدد الجمعيات الحى م
 عدد األعضاء

 إناث ذكور

 0 564 7 السويس 1

 0 147 3 األربعين 2

 0 0 0 فيصل 3

 0 173 3 عتاقة 5

 0 74 1 الجناين 4

 0 070 15 اإلجمالي

 20/1/2012تاريخ البيان :                                         إدارة التعاون اإلنتاجي.مصدر البيان :                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عدد الجمعيات التعاونية على االحياء المختلفة
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

22%

1%

20%

6% عدد الجمعيات

السويس االربعين فيصل عتاقة الجناين



 

 

 

 توزيع الجمعيات التعاونية اإلنتاجية حسب النشاط: -2

 الحى
 عدد الجمعيات نوع النشاط

 عدد االعضاء
 خدمى انتاجى خدمى انتاجى

 564 7 0 √ - السويس

 147 3 0 √ - االربعين

 0 0 0 - - فيصل

 173 3 0 √ - عتاقة

 74 1 0 √ - الجناين

 070 15 0 - - االجمالى

 .20/1/2012تاريخ البيان :                                         إدارة التعاون اإلنتاجي.مصدر البيان :                            

 
 

 ملحوظة  

 . 2106لسنة  364تم نقل الجمعيات التعاونية اإلنتاجية إلي وزارة التضامن بالسويس بناء علي القرار الوزاري رقم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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



 

 : بمحافظة السويس 2010متابعة مشاريع المناطق الصناعية حتي ديسمبر بيان  -1
 

 

 م
الصناعية  اسم المنطقة 

 الموجودة بالفعل
 عدد الوحدات موقف ترفيق المنطقة تاريخ اإلنشاء

أسباب عدم ترفيق 

 المنطقة
 موقف الطرح

1 

منطقة الصناعات الخفيفة 

 والورش

قرار محافظ السويس رقم 

27/0/1200 
 %100كاملة المرافق 

المنطقة مستغلة 

 بالكامل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

2 

 عتاقة الصناعية 
 540القرار الجمهوري رقم 

 1223لسنة 

 المنطقة الصناعية تحت والية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  

 الممثلة بجهاز تنمية شمال خليج السويس

3 
 الحرة باألدبية

قرار مجلس الوزراء رقم 

 1223لسنة  1600
قرار مجلس الوزراء رقم  الحرة بعتاقة  المنطقة الحره بالسويس ) األدبية ، عتاقة ، بورتوفيق ( تحت والية الهيئة العامة لالستثمار 

 الحرة ببورتوفيق 1224لسنة  1262

5 
المنطقة الصناعية شمال 

 عتاقة وغرب عتاقة 

قرار رئيس الجمهورية رقم 

 2000لسنة  340
 تستخدم األرض لألنشطة الصناعية لصالح وزارة التجارة والصناعة 

4 

الصناعات الثقيلة والملوثة 

 للبيئة

 2قرار النائب العسكري رقم 

والمعدل بقرار  1226لسنة 

لسنة  1مجلس الوزراء رقم 

والملغاة بالقرار  1220

لسنة  2الجمهوري رقم 

2005 

 غير مرفقة

 مصانع أسمنت 5

 مصنع جبس 1

 مصنع مواد بناء 2

يتم ترفيق المنطقة عن 

طريق المستثمرين 

 بصناعة األسمنت

 تم ايقاف التعامل 

 علي المنطقة بالكامل 

6 

األقتصادية شمال غرب خليج 

 السويس

 330القرار الجمهوري رقم 

 2014لسنة 
 المنطقة بالكامل تحت والية الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  غير مرفقة

7 

المنطقة االستثمارية الصناعية 

 للصناعات المتوسطة 
 غير مرفقة 2017يوليو 

تم اعتماد المخطط الصناعي من الهيئة العامة للتخطيط واعتمادها كمنطقة صناعية 

 استثمارية من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

 20/1/2012تاريخ البيان:                                                                                                                                                                مصدر البيان: إدارة خدمة المستثمرين.                                 



 

 الموضوع الثانى

 الثروة المعدنية قطاع

 )بحى عتاقة ( : بيان المستغل من مصادر الثروة المعدنية -1
 قيمة إمجايل اإلاتوة لكل مادة )ابجلنيه( (3ي لكل مادة )ماإلنتاج السنو  عدد احملاجر املستغلة املستخرجةنوع املادة  م
 0521102 1227022 111 دولوميت 1
 1102222 312222 31 رخام 1
 005022 505022 35 زلط 3
 15111700 1030050 0 حجر جريي 5
 510222 00222 3 طفلة 0
 102222 120222 0 رمال 0
 121022 12022 1 حجر جريى هشمة 7

 13520130 0035250 125 األمجاىل
 12/1/1215اتريخ البيان:                      إدارة احملاجر بديوان عام حمافظة السويس.مصدر البيان: 

 التعليق:
 ال توجد محاجر بأحياء السويس واالربعين وفيصل والجناين.  .1

 محجر. 205( عدد   2010بلغ اجمالى عدد المحاجر المستغلة فى محافظة السويس عام ) .2

الرخللللللام ثلللللم محجلللللر  35محجلللللر يليلللللة اللللللدلط بعلللللدد  122احتلللللل اللللللدولوميت  المركلللللد االول ملللللن حيللللل  علللللدد المحلللللاجر بعلللللدد .3

 محجر  31بعدد 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المستغل من المالحات: -1
 اإلنتاج السنوي )ابلطن( نوع امللح موقع املالحة احلي م
 السويس 1

 ال توجــد مالحـــــــات مبحافظة الســويــــــــــس
 األربعني 1
 فيصل 3
 عتاقة 5
 اجلناين 0

 .12/1/1215اتريخ البيان:                 إدارة احملاجر بديوان عام حمافظة السويس.مصدر البيان: 

47%

7%
8%

36%

0% 2%

8062األنتاج السنوى من مواد المحاجر عام 

دولوميت

رخام

زلط

حجر جيري

طفله

رمال



 

 الموضوع 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

1 
دارماس إنترناشيونال تقديم الخدمات 

 واإلستشارات الفنية والهندسية.
 ــ ــ ــ √ 400000 المنطقة الحرة

 ــ ــ ــ √ فرع المنطقة الحرة العامة شركة دوالم البترولية 2

3 
موني مصر لتصنيع  -وشريكه جوده يونس

 األثاثات واألدوات الثقيلة
 √ ــ ــ ــ 5000000 شمال خليج السويس

 شركة يانج جنج شينج مصر 5
منطقة الخدمات اإلقتصادية شمال غرب خليج 

 السويس
 ــ ــ ــ ــ فرع

 ــ ــ ــ √ 40000 أبراج الروضة ش ناصر تراست جلوبال للنقل الثقيل والتجارة 4

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

 سما قوس قدح لإللكترونيات 7
الطابق األول الغير الخامس القطاع الثال  شمال 

 غرب خليج السويس
 √ ــ ــ ــ 11000000

 √ ــ ــ ــ 110000000 بورتو السخنة السويس السخنة لألغذية والمشروبات 0

 ــ ــ ــ √ 1000000 المنطقة الحرة باآلتكه للخدمات البحريةشركة الدعفرانة  2

 ــ ــ ــ ــ 2000000 المنطقة اإلقتصادية شمال غرب السويس مجموعة النيل لتصنيع البالستيك 10

 √ ــ ــ ــ 10000000 المنطقة الحرة العامة بعتاقه شركة آبار للطاقة والخدمات البترولية 11

 ــ ــ ــ ــ فرع شمال خليج السويس 2قطعة  للفنادقشركة بنق سيناء  12

 ــ ــ ــ √ فرع السويس -منطقة كرافت القديمة عتاقه السويس التكنولوجي الصناعات الغذائية 13

15 
شركة الهندسية الفنية لإلنشاءات الصناعية 

 الحديثة

 -ستيال دي ماري العين السخنة 2621فيال 

 السويس
 √ ــ ــ ــ فرع

 ــ ــ ــ √ 10000000 السويس -داخل المنطقة الحرة العامة عتاقه شركة ستار نايل للحفر والخدمات البترولية 14

 ــ ــ ــ √ فرع بجوار بورتو السخنة السياحي 15المحل  الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 16

 ــ ــ ــ √ فرع خدمة عمالء بميناء السخنة البنك التجاري الدولي 17

 العالمية لصناعة السفن والقوارب 10
بلوك ج داخل المنطقة  047جدء من قطعة رقم 

 الحرة العامة
 √ ــ ــ ــ 4000000

12 
شركة الخمس نجوم لصناعة األعالف واإلنتاج 

 الحيواني
 √ ــ ــ ــ فرع عتاقه -شمال خليج السويس

  



 

 

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

 √ ــ ــ ــ فرع 3حوض اليهودية مشروع  خامه لتسويق المنتجات البترولية 20

 ــ ــ ــ √ 10000000 المالحة الجديدة 4قطعة رقم  مستشفى قناة السويس التخصصي 21

 √ ــ ــ ــ فرع خليج السويسالمنطقة اإلقتصادية شمال غرب  المصرية اإليطالية لصناعة وإنتاج السيراميك 22

 ــ ــ ــ √ فرع شمال خليج السويس كالتون إيجيبت للخدمات التعدينية 23

 ــ ــ ــ √ 40000 السويس -ش محمد عبده 106 موتور مصر لإلستيراد والتصدير 25

24 
مجدي لبيب سمعان وشركاه المصرية لتصنيع 

 ألواح الثلج
 √ ــ ــ ــ 2000000 اإلمتداد الصناعي عتاقه 14قطعة 

 √ ــ ــ ــ 30000 ش حافظ إبراهيم 5 توب بالت لتشغيل الهياكل المعدنية 26

 ــ ــ ــ √ 10000000 المنطقة الحرة العامة بعتاقه نفيشة بتروليم سيرفس نفربتك 27

 ــ ــ ــ √ 400000 عتاقه -المنطقة الحرة العامة شركة البحار السبع للخدمات البترولية 20

 ــ ــ ــ √ 4000 ش تل القلدم األربعين 23 آمورن فرست للتصدير والتوريدات 22

30 
أكوا سينا لتصنيع المواد الغذائية وتوزيع المياه 

 الطبيعية
 √ ــ ــ ــ 300000 أرض جمعية الشباب الوطني شندوره الجناين

 أريبا إسكان أريبا للتوكيالت المالحية 31
المستثمرين المنطقة المبنى اإلداري لخدمة 

 اإلقتصادية الخاصة شمال غرب خليج السويس
 ــ ــ ــ √ فرع

 ــ ــ ــ √ 40000000 ش جمعية المواساه 5 المصرية لخدمات المواني 32

33 
أبوالحسن لإلنتاج الداجن معتد محمد حسني 

 أبوالحمد
 √ ــ ــ ــ 100000 جمعية الشباب الوطني الجناين

 ــ ــ ــ √ 240000 ش زغلول برج مصر باالس الدور الثاني 2 للتوريدات والخدمات البحريةشركة ينرنك  35

 ــ ــ ــ √ 2000000 الجناين شندوره خلف مصر للشباب المصرية لتصدير المخلفات 34

 ــ ــ ــ √ فرع السويس -ش التحرير 0 جيت اكسبريس 36

 

 

 

 

 

 



 

 

 )باأللف جنيه (التكلفة  المنطقة إسم المشروع م
 نوع المشروع

 صناعي زراعى سياحي خدمي

37 
أحمد محمود حسني محمود رشيد وشريكه رشيد 

 منتاس انترسبالي
 ــ ــ ــ √ 1000000 المنطقة الحرة باألدبية

 الصفوه للرخام والجرانيت 30
قطعة  1حي فيصل ش عثمان بن عفان السالم 

 السويس -23
 √ ــ ــ ــ 2400000

 ــ ــ ــ √ 1274470000 السويس -ش صالح نسيم السويس للخدمات البترولية 32

 ــ ــ √ ــ فرع السويس -العين السخنة خليج السويس للتنمية السياحية 50

 إيكونك للصناعة هشام دردير الشرقاوي 51
منطقة التوسعات بمنطقة عتاقه شمال غرب 

 خليج السويس
 √ ــ ــ ــ 100000

 التعبئة والتغليفمور لمواد  52
التوسعات  574، 74، 73، 573القطعة 

 عتاقه -الصناعية
 √ ــ ــ ــ فرع

 يةالعالم وشريكه الشربيني وسعيد عبدالاله أحمد 53

 للصناعات

 خليج غرب شمال بعتاقه الحرة المنطقة

 السويس

 √ ــ ــ ــ 3000000

 √ ــ ــ ــ فرع النصر فندق بجوار النيل ش 17 ماك موكيت شركة 55

 ــ ــ ــ √ فرع السويس -44 رقم السويس خليج غرب شمال للحاويات السخنة مستودع 54

 الفاروق وشريكه محمد حسنين فاروق سيد 56

 الغذائية للمواد

 علوي األول الدور 111 رقم العقار النور أرض

 األربعين -2 شقة

 ــ ــ ــ √ فرع

 وشريكه حامد السيد محمد أحمد شركة 57

 الغذائية للصناعات المصرية المجموعة

 محافظة الشاندليديه برج الجيش ش 330

 السويس

 ــ ــ ــ √ 40000

 نالإنترناشيو وشريكه إبراهيم السعيد السيد محمد 50

 نيون

     1000000 ببورتوفيق العامة الحرة المنطقة

 أولى مرحلة 12 رقم الريان برج الصفوة أبراج لألدوية فارما أسكاي 52

 السويس -الدراير تقسيم

 ــ ــ ــ √ 10000

 -بورسعيد ش من والخور اللوكنده ش 7210 البشرية المواد وتطوير للتوريدات مستقبلي 40

 السويس

 ــ ــ ــ √ 40000

 10  1 26 - - األجمالى

 



 

 

 

 قروض الصندوق اإلجتماعى للتنمية: -1
 

 البيان م
 المقترضينعدد 

عدد 

المشروعات 

 المنفذة

عدد المتعثرين 

 سدادفي ال
عدد من 

تم تعديل 

 أوضاعهم

حجم التمويل المتاح 

 للمشروعات

 متناهية الصغر صغيرة إناث ذكور إناث ذكور

 12291994 33810298 - - - 969 380 589 محافظة السويس

          20/1/2019تاريخ البيان:                              مصدر البيان: الصندوق اإلجتماعي للتنمية.
 

 
 

 حجم التمويل المتاح للمشروعات
 

Category 1

33810298

12291994

مشروعات صغيرة مشروعات متناهية الصغر 



 
 

 بيان المصانع التي صدر لها قرار غلق: -1

 

 م

 

 الحى

 

عدد 

المصانع 

 المغلقة

عدد 

المصانع 

التي تم 

نقلها 

لمناطق 

 صناعية

 

 أسباب الغلق 

 

عدد العمال 

المتأثرة 

 للغلق

 

 نوع اإلنتاج

بدون 

 ترخيص

مخالف 

 للمواصفات 

ملوث 

 للبيئة

 أخرى

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى السويس 1

 0 0 0 0 0 0 0 2 حى األربعين 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى فيصل 3

 أغذية 500 0 0 0 0 0 5 حى عتاقة 4

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى الجناين 5

 0 500 0 0 0 0 0 7 االجمالى

 20/1/2012تاريخ البيان:                                                                                                           مصدر البيان: األحياءالخمسة
 

 
 

  



 

 

 
 عدد الورش التي صدر لها قرار غلق: -2

 

 

20/1/201تاريخ البيان:                                                                                                               مصدر البيان: األحياءالخمسة

 

 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

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى السويس 1

 0 0 0 0 15 √ 0 15 حى األربعين 2

 0 0 0 √ 0 0 6    8 حى فيصل 3

 نجارة 60 ــ √ √ √ 20 20 حى عتاقة 4

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى الجناين 5

 0 20 0 0 0 0 22 43 االجمالى



 

 

 

 التصنيف البيئي:-5

 الحى

 عدد المصانع التى تم تصنيفها بيئيا

عدد المصانع 
 تحت التصنيف

عدد المصانع 
التى حصلت 

على دعم 
لتعديل 

 البيئىوضعها 

 ) اشتراطات ( )ب محددة ( ) ب( ) أ (

 0 2 12 0 3 2 السويس

 0 8 27 0 0 3 األربعين

 0 1 21 0 3 7 فيصل

 1 2 18 2 0 3 عتاقة

 0 4 14 0 0 8 الجناين

 1 17 22 2 2 30 األجمالى
 .20/1/2012تاريخ 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 :

توســـــعات مصـــــنع تـــــدوير القمامـــــة الخـــــاج بالمحافظـــــة عـــــن طريـــــق شـــــركة جيوســـــيكل  -
 احدي شركات الفارج  .

 التبين التابع لشركة أنابيب البترول .  –إنشاء خط المازوت العين السخنة  -

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤسسات مالية: -2
 العــدد البيــــــــان

 11 بنوك خاصة

 5 بنوك حكومية

 4 شركات تأمين

 0 شركات سمسرة

 3 اعمال صرافة
 .20/1/2012تاريخ البيان:  مصدر البيان: مكتب السجل التجاري بمحافظة السويس.                     

 

 

 

 

 

 مى خليل 

 نهى حمدى

 محمود عبد اللطيف

 جورج حنا

 



 

 

 3وحدات:     0مديريات :   4مراكد معلومات حي : 

 

 

 

 10المراكد التي تم المرور عليها :

 

 

 

 

  

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

 العليا

8/6 حي السويس 1 الحكومة اإللكترونية  كافة أنشطة المركدمتابعة  

 قواعد البيانات

عدم اصدار النشرة -

 الشهرية
 تم اإلبالغ

1/6 حي األربعين 2 السجالت و قواعد  متابعة كافة أنشطة المركد 

 البيانات

 مع الشكر -

2/6 حي فيصل 3 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركد 

 الخططوالسجالت و

النشرة عدم إصدار 

 الدورية
 تم اإلبالغ

66/6 حي عتاقة 5 قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركد 

 السجالتوالبيانات 

 مع الشكر 

61/6 حى الجناين 4 قواعد  والنشرة متابعة كافة أنشطة المركد 

 السجالتوالبيانات 

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

80/6 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركد 

السجالت تميد 

 النشرة والخطط

  مع الشكر 

86/6 الشئون الصحية 7 قواعد والسجالت  متابعة كافة أنشطة المركد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

84/6 الدراعة 0  الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركد 

 قواعد البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

84/6 التربية والتعليم 2 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركد 

 الخطط السجالت

 مع الشكر 

 التحدي  للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركد 60/6 القوي العاملة 10

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 اإلبالغ تم

 الدعم األقل تقرير للمستويات الميداني الدعم متابعة

 المعلومات لمراكز الميداني

وحدات 

معلومات 

 المستوى األقل

الوحدات التى 

 أرسلت النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جيد جدا   ممتاز

 

 ضعيف

 ال يوجد     االربعين األحياء

  - - الجناين

    

     عتاقة

   - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


