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 االخبار االعالمية للمحافظة*

 *مع القانون

 *قرارات السيد المحافظ  

 *نشاط التوثيق والمكتبة

 *موضوع النشرة

 *قطاعات االحصاء

*المتابعة الميدانية

 وحدات معلومات المستوى األقل*

 

 



 

 

 األخبار اإلعالمية   

 ببورتوفيق االحمر البحر موانئ بهيئة النقل ووزير السويس محافظ لقاء

 لنقلا الوزير كامل مهندس الفريق ، النقل وزير ، السويس محافظ صقر المجيد عبد ح.أ اللواء التقي

 زهران سعيد خالد بحري اللواء بحضور بالسويس ببورتوفيق االحمر البحر موانئ هيئة بمقر اليوم ،

 من عدد لتفقد للسويس زيارته اثناء. االحمر البحر لموانئ العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس

 . والنقل الطرق مجال في التنموية المشروعات

 

 جولة صباحية صقر يهنئ القيادات االمنية بالسويس

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس صباح اليوم بجولة تفقدية يرافقه الدكتور عبد هللا رمضان نائب المحافظ 
واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واالستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لتقديم التهنئة 

ات االمنية وافراد الشرطة المتواجدين بشوارع وميادين المحافظة للواء رجب عبد العال مدير امن السويس والقياد
 ، مؤكدا علي الدور البطولي لرجال الشرطة في حفظ االمن واالمان واستقرار المجتمع  86بمناسبة عيد الشرطة الـ 

 رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء االحياء ورئيس اتحاد الجمعيات االهلية بالسويس

  



 

 

 

  الصحي الصرف تطويرشبكة أعمال تكثيف علي يشدد صقر
 السويس محافظة وميادين بشوارع العامة والمرافق واالنارة

 الخدمات ليع تفقدية بجولة الجمعة اليوم المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام
 الخدمة طريق وازدواج والرصف التطوير اعمال بمتابعة وبدأها ، السويس باحياء يتم والتطويرالذي والرصف العامة والمرافق

 لسالما مساكن نهاية وحتي االجرة لسيارات االقليمي الموقف من رصف تم لما استكماال االقليمي الموقف وحتي اكتوبر 42 من بداية
 قمي الذي الجديد الصحي التأمين لمستشفي المؤدي للطريق والتمهيد االعمال من االنتهاء سرعة علي المحافظ واكد. فيصل بحي

 االسكان مديرية علي مؤكدا ، بها العامة المرافق توصيل اعمال لمتابعة فيصل بحي دارك صقرمدينة وتفقد. اكتوبر 42 بمدينة
 للمياه القابضة والشركة فيصل حي مع بالتنسيق دارك بمدينة والخدمات المرافق من المتبقة االعمال انجاز سرعة والمرافق
 . لالعمال المنفذة والشركات الكهرباء توزيع وشركة الصحي والصرف

 ةبمنطق محمود الحليم عبد ميدان حتي المدينة شباب مركز امام من بداية المحروسة بشارع العامة واالنالرة الرصف اعمال تابع كما
 يعل سواء وتعديات عشوائيات اي ازالة اعمال باستكمال االربعين وحي فيصل حي علي المحافظ واكد ، االربعين بحي الزراير
 المحروسة بمنطقة االبراج جميع تراخيص بمراجعة السويس حي علي مؤكدا ، المحروسة بمنطقة او القاهرة السويس طريق
 . للمحالفين محاضر وتحرير برج كل اسفل جراجات وجود من والتأكد

 مايتم علي الحفاظ المواطنين مطالبا ، المحروسة بطريق المرور والتكدس سيارات وقوف بمنع المرور ادارة علي المحافظ واكد
 . والمرافق والمرور الحي بتعليمات وااللتزام وتطويرللمنطقة رصف اعمال من انجازه

 لمدينة العاشر من المياه خط توصيل الي باالضافة ، 4و1 السالم مدينة يدعم الذي م 254 مياه خط ومرافقيه المحافظ تفقد كما
  السويس لمحافظة الصحي والصرف المياه ومحطات وشبكات خطوط لتطوير السياسية القيادة لتوجيهات تنفيذا السالم
 لعظيما عبد وفاتن األربعين حي رئيس سراج ايهاب والعميد عتاقة حي رئيس شوقي وليد من كال جولته في المحافظ نائب رافق

 دعب والمهندس والشواطئ الشاليهات مشروع عام مدير يوسف احمد والعميد السويس حي رئيس ابراهيم وأمل فيصل حي رئيس
 القابضة الشركة فرع رئيس زهرة ومحمود الطرق مديرية مدير السيد وجدي والمهندس االسكان مديرية عام مدير أحمد الصمد
 ركةش ممثل محمد وخالد النظافة بجهاز الطواريء فريق مدير فتحي ومحمد خشانه وعادل بالسويس الصحي والصرف الشرب لمياه

 واالشغاالت والتنظيم الهندسية وادارات الهندسية الشعبة وممثلي المرافق وشرطة المرور وادارتي بالسويس القناة الكهرباء
 المعنية التنفيذية الجهات من وعدد باالحياء والمرافق

 

 

 عيد بمناسبة المجهول الجندي قبر علي الزهور أكاليل وضع

 بالسويس الشرطة
 الثالث الجيش قائد قناوي خالد واللواء السويس صقرمحافظ عبدالمجيد اللواء قام

 بالنص على الزهور أكاليل بوضع السويس امن مدير العال عبد رجب واللواء الميداني
 الشرطة عيد بمناسبة فيصل بحى األمن قوات بمعسكر المجهول للجندي التذكارى
 وقائد السويس محافظ وقام. 86 الـ الشرطة بعيد احتفاالتهم االمن مديرية ومشاركة

 السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد دكتور بحضور األمن ومدير الثالث الجيش
 العام السكرتير سعداوي وخالد للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء

 والقيادات السويس جامعة رئيس الشرقاوي السيد والدكتور للمحافظة المساعد
 الشرطة دعي بمناسبة الشهداء أرواح على الفاتحة بقراءة واالمنية والتنفيذية العسكرية
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 الشرطة عيد بمناسبة بالسويس األمنية القيادات يهنئ صقر

 قرم إلي بزيارة الميداني الثالث الجيش قائد قناوي خالد واللواء السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام
 عيد ةبمناسب األمن مديرية وقيادات السويس أمن مدير العال عبد رجب للواء التهنئة لتقديم السويس أمن مديرية

 من أكثر ضحيتها راح التى 1554 يناير 45 باإلسماعيلية الشرطة معركة ذكرى علي عاما 86 ومرور الشرطة
 اوضحو ، اإلنجليزى االحتالل قوات ضد وقفوا الذين المصرية الشرطة رجال من وجريًحا مصابًا 64و شهيًدا 54
 دعب دكتور التهنئة تقديم في المحافظ رافق. مصر وطننا وحماية الدفاع أجل من وأرواحهم بحياتهم خاللها من
 تيرالسكر سعداوى وخالد للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا

 ورؤساء والعسكرية التنفيذية والقيادات السويس جامعة رئيس الشرقاوي والدكتورالسيد للمحافظة المساعد العام
 كريمات االمن لمدير الدروع السويس جامعة ورئيس الميداني الثالث الجيش وقائد السويس محافظ وقدم. األحياء
 الشرطة عيد علي عاما 86 مرور وبمناسبة المجتمع في الشرطة رجال لدور وتقديرا

 
 

  السويس لمحكمة زيارة صقرفي
 اللواءو المحافظ نائب رمضان هللا الدكتورعبد خاللها رافقه االبتدائية محكمة الي بزيارة اليوم السويس، صقرمحافظ المجيد عبد اللواء قام

 دحتالمستشارم االستقبال في وكان. المساعد العام السكرتير سعداوي خالد واألستاذ السويس لمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق
 رئيس اعدومس االول القضائي المفتش الفهيم، عبد منير احمد والمستشار االبتدائية السويس محكمة ورئيس االستئناف رئيس ، غراب حلمي

 المصري محمد والنائب االحكام تنفيذ ادارة مدير توفيق حسام والمستشار االسرة احكام تنفيذ ادارة مدير السالم عبد احمد والمستشار المحكمة
 سامهااق بجميع المحكمة داخل االداء وتحسين العمل وتهيئة للمواطنين تقدم التي التسهيالت حول حوار دار اللقاء وفي. النواب مجلس عضو

 المميكن، والحفظ ،"الواحد الشباك" بأسلوب العمل حول الحديث وتطرق المواطنين عن المعاناة ورفع العصرى التطور لمواكبة وفروعها
 الناجزة الةالعد وتحقيق القضايا، فى الفصل سرعة في يساعد بما اإلنترنت، طريق عن الخبراء ومكاتب والمتقاضين المحاكم بين والتواصل

 للتخفيف لدولةا اتجاه تعكس للمواطنين تقدم التي الحديثة والتقنية التكنولوجية والخدمة الميكنة نظام ان علي المحافظ وأكد.المتقاضين لصالح
 دلقي األمامي المكتب المحكمة ورئيس المحافظ تفقد اللقاء نهاية وفي.المحاكم أو المحليات فى سواء المجاالت، جميع فى المواطنين عن

 .الواحد الشباك خالل من المحكمة مع للمتعاملين الخدمات لمتابعة السويس بمحكمة الدعوى وإدارة

 
  



 

 

  

 السويس بمحافظة والمباني الزراعية األراضي من عدد أوضاع تقنين علي توافق البت جنةل
 المحافظ بنائ رمضان هللا عبد الدكتور وبحضور السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء برئاسة الثامنة جلستها البت لجنة عقدت

 مدير دمساع العطار باسم دكتور واللواء المساعد العام السكرتير سعداوي خالد واألستاذ العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء
 عنيةالم الجهات ومديري التقنين لجان ورؤساء األحياء ورؤساء السويس بمحافظة الدولة مفوض نادرالعيسوي والمستشار االمن

 واسترداد األراضي لتقنين 4412 لسنة 122 للقانون طبقا والمباني الزراعية لألراضي التقنين ملفات من عدد في للبت بالتقنين
 من عدد المعاينة لجنة ورئيس الدولة امالك حماية جهاز مدير شعبان احمد المهندس استعرض الجلسة بداية وفي الدولة إمالك
 رأي ألخذ الخمسة األحياء نطاق علي العمراني الحيز وخارج داخل(  تجاري نشاط - مباني - زراعية أراضي)  التقنين ملفات
 قيمةل التثمين من المواطنين من المقدمة التظلم طلبات من عدد البت لجنة علي التظلمات لجنة رئيس عرضت كما.  بشأنها اللجنة

 القانون وتطبيق الدولة حق في التفريط عدم مع المواطن مصلحة علي الحفاظ علي حريصة الدولة أن علي صقر واكد. االرض
 قنينت في الجادين للمواطنين االجراءات بتيسير التقنين لجان رؤساء علي مؤكدا ، العشوائيات علي والقضاء الفساد ومحاربة
 الترفيهية المناطق علي تعدي حالة بأي السماح بعدم اللجان رؤساء علي المحافظ شدد كما.  الدولة مستحقات وسداد أوضاعهم
 قرر ماك ، والتخطيط البناء بعشوائية السماح لعدم بالطرق التنظيم بخطوط وااللتزم.  القومية للمشروعات المخصصة واالراضي

 أوضاع نتقني علي اللجنة وافقت الجلسة نهاية وفي. للقانون والمخالفة للتقنين الصالحة غير االراضي علي التعدي حاالت ازالة
 هاوعرض للدراسة الملفات من لعدد المعاينة إعادة اللجنة قررت كذلك ، للقانون المخالفة للحاالت اخر عدد ورفض الملفات من عدد
 . القادمة البت لجنة في
 

 

 االعدادية الشهادة امتحانات يتابع السويس محافظ

 سعداوي الدخ واألستاذ للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تفقد
 سيرو اللجنة بنظام صقر أشاد الجولة وفي. االربعين بحي بنين االعدادية الخطاب بن عمر بمدرسة االعدادية الشهادة امتحانات للمحافظة المساعد العام السكرتير

 ةاالعداي بمدارس الثالث. والخارج بالداخل رسللمدا العامة بالنظافة االهتمام ضرورة إلى مشيراً  ، االمتحانات للجان التسهيالت كافة تقديم على مؤكداً  االمتحانات
 الحسن بوا ورمضان االربعين حي رئيس سراج ايهاب والعميد المديرية وقيادات والتعليم التربية مديرعام الشاعر سلمى من كالً  الجولة في المحافظ رافق. بالسويس

 الصحي الصرف مديرعام زهرة محمود والمهندس الطرق مديرعام السيد وجدي والمهندس السويس حي رئيس ابراهيم وأمل المعلمين ونقيب الجمعيات اتحاد رئيس
 وارئالط مديرادارة فتحي ومحمد االربعين بحي الهندسية االدارات مدير امام محمد والمهندس االربعين حي رئيس مساعد الحمبوشي وعزت القابضة بالشركة والمياه

 .الكهرباء مسئول محمد وخالد النظافة بجهاز السريع والتدخل
 

 

  



 

 

 

  

 للسويس التنفيذي المجلس في

 عقدواخرللتموين بريد لمكتب مباني واستغالل جديدة مدارس القامة أراض تخصيص الجديد السويس بكورنيش للشباب كرفانات 8و محال 18 توفير عن يعلن صقر
 كرتيرالعامالس العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور جلسته السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء برئاسة التنفيذي المجلس

 بداية وفي.المديريات ومديري األحياء ورؤساء التنفيذية والقيادات مديراالمن مساعد سعيد عيد واللواء المساعد السكرتيرالعام سعداوي خالد واألستاذ للمحافظة
 ريكتك وعمليات الصحي والصرف المياه مشكلة لحل والصيانة التدعيم واعمال رصف أعمال من السويس تشهدها التي الحضارية النهضة ان المحافظ أكد االجتماع
 ارض ليع الجديدة التنفيذية بالقيادات صقر ورحب. افضل مكان الي السويس ستنقل العاجل القريب في تنفذ ومشروعات أعمال عدة هناك كذلك ، الترعة وصيانة
 والتنسيق مديرياتهم داخل االداء وتحسين السويس شعب لخدمة جهدهم قصاري ببذل عليهم مؤكدا ، االمية ومحو واالدارة والتنظيم الصحة مجاالت في السويس
 محتلقف في كرفانات 8و محال 18 عدد توفير خالل من للشباب عظيمة فرص توفير صقر أعلن كما. االخري بالمديريات البشرية الموارد ادارات مع المستمر
 يئاتواله والمديريات االحياء رؤساء المحافظ وجه كما. لهم عمل فرص اليجاد للشباب المحافظة تقدمها ميسرة بشروط الجديد السويس كورنيش بمنطقة االنشطة

 ومدينة النور بمدينة اساسي تعليم مدارس القامة اراضي قطع3 تخصيص على المجلس وافق.  الشرطة بعيد لالحتفال االستعداد االهلية والجمعيات والشركات
 لتابعةا الصحية والوحدات المنشآت لجميع تخصيص قرارات استصدار علي التنفيذي المجلس وافق كما ، الجناين بحي عامر بقرية ومدرسة عتاقة بحي 4 السالم

ً  الصحة لمديرية  رحمقت على المجلس ووافق. الشامل الصحي التامين منظومة في للدخول تمهيدا العمراني والتخطيط الصحة مديرية بين تم الذي للحصر طبقا
 كذلك.لمناطقا لهذه العامة المرافق وتوصيل الخدمات توفير يللتسه العمرانية االحوزة لتحديد الجناين حي بنطاق محلية قروية وحدات بانشاء الجديد االداري التقسيم

 لىع التنفيذي المجلس ووافق. القري بهذه الجناين أهالي لخدمة تموين كمكتب عامر بقرية وآخر بريد كمكتب عارف ابو مبنى استغالل اعادة على المجلس وافق
 شركة طلب علي بناء وكهرباء وغازطبيعي بنزين محطة اقامة تخصيص علي والموافقة ، القناة غرب بمنطقة المعابر لربط طرق 5 علي العام النفع صفة إضفاء
 لتنفيذيا المجلس ووافق نسيم صالح بشارع للبترول النصر بشركة للعاملين إنتظارسيارات ساحة إقامة علي الموافقة كذلك ، نسيم صالح بشارع للبترول مصر

 الحةاالزهربالم سور بجوار والمنطقة االسكندرية وبنك رويال حديقة بجوار االولي ارض قطعتي تخصيص على السويس محافظ صقر المجيد ءعبد اللوا برئاسة
 حياءاال ورؤساء الكهرباء شركة بين التنسيق السويس محافظ طلب كما. بهما الكهرباء خدمة وتحسين المنطقتين لتدعيم كهرباء محولي القامة السويس بحي

 طلعت المهندس صقر وكلف. السويس احياء بنطاق وتأمينها الكهربائية المحوالت جميع علي مراجعة وعمل الكهرباء محوالت جميع بحصر المدنية والحماية
 . بورتوفيق نهاية وحتي ياسين اسماعيل ميدان امام من بداية بورتوفيق طريق وتجميل تطوير أعمال بتنفيذ بورتوفيق اشغال ادارة مدير ابوالفتوح

 

 

  

 



 

 

  

  

 : التنمية مجال في:  أوال

( الصحه والزيادة الطبيعه والسكان)  األول الموضوع متضمنة4444ينايرر شه عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (.تنميه المرأه والطفوله) الثالث والموضوع(  الرعايه الصحيه) الثاني والموضوع

 . ينايرشهر 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

 متضمنة 4444يناير شهر  عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات إعداد -

  -: األتي

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

 0 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 

 

 



 

 

  

 مـــع القانـون 

 قانون المترولوجيا

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه اليوم 
لة، مع صعلى مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا "تنظيم أعمال المعايرة والقياس"، والذي يتيح نتائج القياس لكافة الجهات واألفراد ذوي ال

ي، كما ينشئ المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال عدم اإلخالل بمقتضيات األمن القوم
اذ ر نفالمترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسي

عالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية إلصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، المنتجات الوطنية لألسواق ال
جال. كما ا الموأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذ

ق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على االتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا االتحادية واف
نيع صبشأن انشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة االقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، ويهدف انشاء المنطقة الى ت

ة وتنفيذ دات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق اإلنتاج التي تم انشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديمنتج
ي ن فبرامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية.ووافق مجلس الوزراء على تحويل المواطنين الحاجزين بمشروع اإلسكان االجتماعي والراغبي

ان كالتحويل الى محافظات أخرى غير مجاورة للمحافظة التي تم الحجز بها أول مرة، بشرط عدم التخصيص، وذلك في حالة تقديم ما يفيد بتغيير م
ة والثروة المعدني العمل إلى المحافظة أو المدينة الجديدة المراد التحويل إليها والمتوفر بها وحدات.كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزيري البترول

لعالمية، اوالمالية، على بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول 
لحساب الختامي للعام المالي وذلك كإجراء حمائي.وخالل االجتماع عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً بشأن التقديرات المبدئية ل

عاماً، وأن العجز  15، موضحاً أن التقديرات المبدئية تشير الى تحقيق فائض أولي كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة االولى منذ 4412/4416
الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ ، هذا فضالً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدالت 4411للمرة االولى منذ عام  %14الكلى انخفض إلى أقل من 

، قد ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات 12/4416سنوات.وأوضح وزير المالية أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خالل العام المالى 
ما يؤدي الى زيادة تدفق االستثمارات الدولية في برنامج اإلصالح االقتصادي بسبب جدية االجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات االقتصاد الكلى، م

، 4416/4415المحلية واالجنبية وارتفاع معدالت النمو وحجم فرص العمل المحققة.كما عرض وزير المالية موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 
هزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثالث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل دين أج

.وأوضح وزير 4441/4444من الناتج حتى  %4، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 4441بحلول نهاية يونيو  %65-64الى 
ى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى من الناتج المحل %53تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة الى  4416/4415المالية أن موازنة 

.كما أشار وزير المالية إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح اقرارها %5.6من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقى لالقتصاد قدره  %4قدره 
وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من  خالل الفترة القادمة، والتى تتضمن تعديل قانون انهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد،

 مشروعات القوانين التى تستهدف تحديث القاعدة التشريعية فى هذا القطاع الحيوى.من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
، مشيرة إلى تطور معدل 4412/4416العام المالي والمتابعة واإلصالح اإلداري تقريراً بشأن أهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية للربع األخير من 

، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي %5.3النمو االقتصادي الحقيقي، حيث حقق االقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 
ر وصافى الصادرات يعتبران من أهم المصادر ، موضحة أن االستثما12/4416خالل الربعين الثالث والرابع لعام  %5.2منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 

، هذا باالضافة إلى تحقيق معدالت نمو موجبة 12/4416من حجم النمو خالل العام المالى  %22الرئيسية لتحقيق نمواقتصادى، حيث شكال ما يعادل 
ات.وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسن مؤشرات في مختلف القطاعات خاصةً في قطاعات التشييدوالبناء، وقناة السويس، واالتصاالت، واالستخراج

، وبما يعكس التأثير 12/4416نقطة خالل العام المالي  54بيئة األعمال، حيث حقق نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 
لتصل  12/4416مارات الكلية خالل العام المالى اإليجابي لإلصالحات االقتصادية على نمو األعمال وحركة التصدير، هذا فضالً عن تنامي حجم االستث

 %13.6، أشارت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 12/4416.وحول التطورات النقدية خالل العام المالى %21مليار جنيه بنسبة  222إلى 
، بقيمة  %14.3لصادرات غير البترولية، بلغ ، كما أوضحت أن هناك تطوراً فى معدل نمو ا4412في يونيو  %34.5مقارنةً بنحو  4416في يونيو 

لكل منهما،  %13، يليها المالبس والمنسوجات بنسبة %45مليار دوالر، حيث حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة  42.1تقدر بحوالى 
ضافت وزيرة التخطيط أن ميزان المدفوعات .وا18/4412مقارنةً بعام  12/4416، وذلك خالل العام المالي %11ثم الصناعات الهندسية بنسبة 

، ونمو فائض الميزان %16، في ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 12/4416مليار دوالر خالل التسعة أشهر األولى من عام  11حقق فائضاً بنحو 
 .%43، وتحويالت العاملين بنسبة %136الخدمي بنسبة 

 

 

 



 

 

  

 -: 3030 لسنة (23) رقم قرار

 -وذلك:عيادة شركة قرية بلومار وادى الدوم  الكائنة )بطريق العين السخنة طريق الزعفرانة ( غلق 

 .بتنظيم المنشأت الطبية الخاصة   1891لسنه  11من القانون رقم  11لعمل بدون ترخيص بالمخالفه بنص المادة ل-

 ق .لحين زوال أسباب الغلالمشار اليها عاليه  ةلمنشأاالدارى ل غلقال) مـــــــادة ثانيـــة (** يستمر 

 .   ) مــــــادة ثالثــــــة ( ** ينفذ هذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المعنيه سرعة التنفيذ

 -: 3030 لسنة (21) رقم قرار

 )مــــــادة أولـــــــــى(

  إلقامه مستشفي السويس العام الجديد بنطاق حي  2م09393تخصيص قطعه أرض لصالح مديريه الصحه والسكان بالسويس بمسطح
 -أكتوبر بجوار الوحده الصحيه وحدودها كالتالي: 22مدينه  –فيصل 
 :أكتوبر. 22م يليه عمارات 272م بطول 23شارع عرض  -الحد البحري 
 :م.002بطول م 81شارع عرض  -الحد القبلي 
 :م يليه مسجد السيده/ خديجه. 82022م بطول  82شارع عرض  -الحد الشرقي 
 :م علي 77م ثم ينكسر جنوبًا بطول  07213م ثم بطول  27م غربًا بطول 00م يليه الوحده الصحيه بطول 82شارع عرض  -الحد الغربي

 م. 82شارع عرض 
 )مـــــــــــــــــــادة ثــــانيـــــــــــة( 

 
  هذه األرض في الغرض المخصص من أجله وفي حاله عدم التنفيذ أوتغيرالتخصيص يتم سحب األرض.تستخدم 

 )مـــــــــــــــــــادة ثالثه(                              
 ينفذ هذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المنفذه التنسيق مع جهات المرافق قبل البدء في التنفيذ . 

 -: 2323 لسنة (21) رقم
 -وذلك لآلتي :الصباح   –لمستشفي  أنس بن مالك الكائن بحي أطلس  الغلق اإلداري 

ت الطبية ا  المنش الصادر بشأن 8918لسنة  28من قانون  88وعدم التزامها بإشتراطات الترخيص طبقا للمادة  إلدارة المنشأة-
 . 2332لسنه  820الخاصة وتعديالته برقم 

 

  



 

 

 

 

 

 
   

 البث اإلنتقائى

 والمكتبة التوثيق نشاط

 لتزويدا 

 اسم الكتاب : آالف السنين من الطاقة 

 فالديمر كارتسيف 4تأليف : د

 بيوتر خازانوفسكى           

 4جوع إلى الطاقة أم وفرة فيها  -العصر الذهبى للكهرباء  –صاحب الجاللة البخار   -األشرعة والدواليب  –المحتويات : الطاقة الحية 

 االرصاد الجوية  مجلة

 المحلية

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

 4راى الشباب السوايسة –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية  –الوعى  –السويس 

 

 

 
 م

 
 الموضوعات التي تم بثها

 
 مصدر البيان

 
 الجهة التي تم البث إليها

 
 
1 

 

 44الحاضر  44الماضى  44قناة السويس 

 المستقبل

 
 األهرام

34/14/4415 
 

 
هيئة موانى البحر  -

 األحمر

 
 
4 

 

الصح: القوافل العالجية قدمت خدمات طبية مجانية 

 مليون مواطن خالل عام 1.6ل

 
 

 األهرام
5/1/4444 

 
مديرية الصحة والقوافل  -

 الطبية

 
3 

 

رئيس " هواوى " شمال أفريقيا: ندعم تحويل مصر 

ى علإلى مركز للتكنولوجيا فى المنطقة ومستقبال ً 

 مستوى العالم

 
 األهرام

 5/1/4444 

 
مراكز المعلومات بالمديريات  -

 واألحيات

2  
مبادرات قومية لرئيس الجمهورية  3الصحة: إطالق 

 4444خالل 

 
 األهرام

12/1/4444 

 مديرية الصحة -

5  
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول األنشطة 

 الطالبية خالل أجازة نصف العام

 
 

 األهرام
12/1/4444 

 
 مديرية التربية والتعليم -

 



 

 

 استمارة البيانات البليوجرافية

 حاتفعدد الص               عنوان الكتاب

  343                      الطاقة مصادرها وأقتصاديتها   
                            

   رقم التصنيف                            المؤلف          

         535                                   محمد محمود عمار 4د             

   المطبعة                                   

 المطبعة العالمية

 

هى سبيل اإلنسان نحو التقدم وبناء الحضارة ، ولعل أكتشاف الفحم والبترول كان اللبنة األساسية فى  الطاقة

األساسية للطاقة وشيكة النضوب كما أن أستغالل  ولكن هذه المصادر 4اآلنصرح الحضارة الشامخ كما نراه 

الطاقة النووية فى توليد الكهرباء محفوف بالمخاطر الى جانب أن مصادر اليورانيوم فى العالم محدودة ولن تكفى 

والطاقة الشمسية على الرغم من أنها تكفى أحتياجات العالم من الطاقة إال أنها منتشرة  4العالم لمدة طويلة 

ير وغير مركزة مما جعل التكفير فى أستغاللها كمصدر للطاقة يعتمد عليه تكنولوجيا كان غير وارد حتى بشكل كب

تستيع أن تفى بكل أحتياجات البشر من الطاقة أما الطاقة الناتجة عن اإلندماج النووى فهى أيضاً  4وقت قريب

والهدف منهذا  4تحقيق هذا الحلم الجميل آلالف السنين إال أن الصعاب التكنولوجية التزال تقف حجر عثرة نحو

الكتاب هو إعطاء القارئ المعلومات األساسية عن مصادر الطاقة وأقتصاديتها وكفاءتها والتقدم التكنولوجى نحو 

 سية والطرق المختلفة ألستغاللها واألربعة أبواب األولى منهذا الكتاب تتناول موضوع الطاقة الشم   4أستغاللها

 . ية واإلندمجية والطاقة المكانيكيةبواب فهى تتناول مصادر الطاقة مثل الطاقة النووية األنشطارأما باقى األ



 

 

 

 

  

  

  

 لنقلاوزير والسيد الوزراء السيد الرئيس يجتمع مع السيد رئيس مجلس 

 

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن االجتماع تناول استعراض الموقف  

التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضالً عن المشروع 

العاصمة اإلدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى،  القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط

وقد وجه الرئيس باستمرار جهود تحديث .باإلضافة إلى مشروعات مترو األنفاق، ومشروعات تطوير الموانئ

منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة .األساسية، خاصةً فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشريةللنهوض بالبنية 

 عرض خالل االجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصةً وزير النقل الجمهورية، أن 

الخطط المستقبلية لتحديث نظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية األساسية كتطوير 

جدات العمل في تنفيذ مستوزير النقل كما عرض .اإلشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير األمان والسالمة

خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة اإلدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة 

أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، باإلضافة إلى الموقف التنفيذي للخط  6اإلدارية لربطها بمدينة 

 .لهيئة القومية لألنفاق في ضوء حجم األعمال المتزايد بهاالثالث لمترو األنفاق، وكذا تطوير ا
وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق 

والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية 

ة، خاصةً في محافظات الصعيد التي تشهد عدداً من مشروعات إنشاء محاور رئيسية على النيل بهدف ربط العالمي

 .المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية
البحرية من المخلفات وانتشال السفن الغارقة  كما تطرق االجتماع إلى جهود وزارة النقل لتطهير أحواض الموانئ

لتعميق الغاطس الستقبال السفن العمالقة، باإلضافة إلى مستجدات مشروع تطوير ميناء دمياط، فضالً عن خطة 

وزارة النقل الستقدام أفضل وأحدث اآلالت لصيانة وإدارة رصف الطرق والمحاور باستخدام أحدث األساليب 

 يوفر الجهد والوقتالتكنولوجية على نحو 

 

http://gate.ahram.org.eg/Search/وزير%20النقل.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/وزير%20النقل.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/وزير%20النقل.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/وزير%20النقل.aspx


 

 اءــــحصاإل

 القطاع األول   

 قطاع المناطق الصناعية والنشاط الصناعي والحرفي 

 توزيع المنشآت الصناعية حسب النشاط: -1
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غزل ونسيج ومالبس 

 جلود

 

الخشب ومنتجات 

 التنجيد

 

الورق ومنتجاته 
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كيماويات أساسية 
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 ة القوى العاملةالبيانات المطلوبة ال تتوفر بمديري

 44/1/4444تاريخ البيان:         القوى العاملة مصدر البيان:

 



 

 

 

 

 حسب النشاط: الورش الحرفيةتوزيع  -2

 الحى م

منتجات كيماوية 

 وبترولية ومطاط

 خامات تعدينية 

 غير معدنية
 دن األساسيةاالمع

المنتجات 

الهندسية 

واالليكترونية 

 والتجهيزاتت الآلاو

  

منتجات خشبية 

 وفلين

 

الغزل والنسيج 

 ومنتجاتها

 

والطباعة الورق 

 والنشر

المواد الغذائية 

 ودخان ومشروبات
 إجمالى أخرى ورش

ت
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 عمالة

 633 821 16 23 56 20 0 0 82 11 31 88 882 111 38 83 5 1 6 2 السويس 1

 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 

  20/1/2020تاريخ البيان:                   .                                                                                                                            إدارة التعاون اإلنتاجي بمحافظة السويسمصدر البيان: 
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 المالك:عامل حسب القطاع 50توزيع المنشآت الصناعية أكثر من  -3
 

 .20/1/2020تاريخ 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

 20/1/2020تاريخ 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

20/1/2020 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

 20/1/2020تاريخ البيان :                                         إدارة التعاون اإلنتاجي.مصدر البيان :                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عدد الجمعيات التعاونية على االحياء المختلفة
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 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

 .20/1/2020تاريخ البيان :                                         إدارة التعاون اإلنتاجي.مصدر البيان :                            

 
 

 ملحوظة  

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

 . 3017لسنة  372
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 : 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 

27/0/1800 
 %100كاملة المرافق 

المنطقة مستغلة 

 بالكامل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

2 

 عتاقة الصناعية 
 540القرار الجمهوري رقم 

 1883لسنة 

 المنطقة الصناعية تحت والية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  

 الممثلة بجهاز تنمية شمال خليج السويس

3 
 الحرة باألدبية

قرار مجلس الوزراء رقم 

 1883لسنة  1600
قرار مجلس الوزراء رقم  الحرة بعتاقة  المنطقة الحره بالسويس ) األدبية ، عتاقة ، بورتوفيق ( تحت والية الهيئة العامة لالستثمار 

 الحرة ببورتوفيق 1884لسنة  1862

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  1886لسنة 

لسنة  1مجلس الوزراء رقم 

والملغاة بالقرار  1880

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 

 20/1/2020تاريخ البيان:                                                                                                                                                                مصدر البيان: إدارة خدمة المستثمرين.                                 



 

 

 
 الموضوع الثانى

 الثروة المعدنية قطاع

 )بحى عتاقة ( : من مصادر الثروة المعدنيةبيان المستغل  -1
 قيمة إمجايل اإلاتوة لكل مادة )ابجلنيه( (3ي لكل مادة )ماإلنتاج السنو  عدد احملاجر املستغلة نوع املادة املستخرجة 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
 12/1/1212اتريخ 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

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

 ر محج 31محجر ثم الرخام بعدد  35

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 الســويــــــــــسال توجــد مالحـــــــات مبحافظة 
 األربعني 1
 فيصل 3
 عتاقة 5
 اجلناين 0

.12/1/1212اتريخ البيان:                 إدارة احملاجر بديوان عام حمافظة السويس.مصدر البيان: 

26%

6%
9%

37%

1% 3%

4415األنتاج السنوى من مواد المحاجر عام 

دولوميت

رخام

زلط

حجر جيري

طفله

رمال



 

 

 الموضوع الثالث

 قطاع نشاط األستثمار 
 عليها خالل العام:بيان المشروعات المتوسطة والكبيرة والمصدق  -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  -جوده يونس وشريكه

 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  ش. م. م 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 شركة الدعفرانة للخدمات البحرية 8

 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 8قطعة  شركة بنق سيناء للفنادق 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

18 
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 شمال غرب خليج السويسالمنطقة اإلقتصادية  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 عتاقه اإلمتداد الصناعي 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 28

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
لخدمة المستثمرين المنطقة المبنى اإلداري 

 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 ينرنك للتوريدات والخدمات البحريةشركة  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 √ 1874470000 السويس -ش صالح نسيم السويس للخدمات البترولية 38

 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 58

 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: -2
 

 البيان م
 عدد المقترضين

عدد 
المشروعات 

 المنفذة

عدد المتعثرين 

 في السادات
عدد من 
تم تعديل 

 أوضاعهم

حجم التمويل المتاح 

 للمشروعات

 متناهية الصغر صغيرة إناث ذكور إناث ذكور

 12291998 88310293 - - - 969 830 539 محافظة السويس

          20/1/2020تاريخ 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: -3

 

 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 2 0 حى األربعين 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى فيصل 3

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى عتاقة 4

 0 0 0 0 0 0 0 0 حى الجناين 5

 0 0 0 0 0 0 2 0 االجمالى

 20/1/2020تاريخ البيان:                                                                                                           األحياءالخمسةمصدر البيان: 
 

 
 

  



 

 

 
 عدد الورش التي صدر لها قرار غلق: -4

 

 م

 

 الحى

 

عدد الورش 

 المغلقة

عدد الورش 

التي تم 

نقلها 

لمناطق 

خارج الحى 

 نيالسكا

 

 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 20 حى األربعين 2
√ 

20 0 0 0 0 

 حى فيصل 3
8    6 0 0 √ 0 0 0 

 حى عتاقة 4
 0 0 ــ √ √ √ 0 0

 حى الجناين 5
0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 6 28 االجمالى

 20/1/2020تاريخ البيان:                                                                                                               مصدر البيان: األحياءالخمسة
 

  



 

 

 البيئي:التصنيف  -5

 الحى

 عدد المصانع التى تم تصنيفها بيئيا

عدد المصانع 
 تحت التصنيف

عدد المصانع 
التى حصلت 
على دعم 
لتعديل 
 وضعها البيئى

 ) اشتراطات ( )ب محددة ( ) ب( ) أ (

 0 2 16 0 3 9 السويس

 0 8 22 0 0 3 األربعين

 0 1 21 0 3 2 فيصل

 1 2 18 9 0 3 عتاقة

 0 4 14 0 0 8 الجناين

 1 12 96 9 6 30 األجمالى
 .20/1/2020تاريخ 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 :
جيوســـــيكل توســـــعات مصـــــنع تـــــدوير القمامـــــة الخـــــا  بالمحافظـــــة عـــــن طريـــــق شـــــركة  -

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤسسات مالية: -6
 العــدد البيــــــــان

 11 بنوك خاصة

 5 بنوك حكومية

 4 شركات تأمين

 0 شركات سمسرة

 3 اعمال صرافة
 .20/1/2020تاريخ 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 وقعاســـم الم م

 العليا

4/1 حي السويس 1 الحكومة اإللكترونية  متابعة كافة أنشطة المركد 

 قواعد البيانات

عدم اصدار النشرة -

 الشهرية
 تم اإلبالغ

8/1 حي األربعين 2 قواعد السجالت و  متابعة كافة أنشطة المركد 

 البيانات

 مع الشكر -

5/1 حي فيصل 3 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركد 

 الخططوالسجالت و

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

13/1 حي عتاقة 5 قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركد 

 السجالتوالبيانات 

 مع الشكر 

18/1 حى الجناين 4 قواعد  والنشرة المركدمتابعة كافة أنشطة  

 السجالتوالبيانات 

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

44/1 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركد 

السجالت تميد 

 النشرة والخطط

  مع الشكر 

43/1 الشئون الصحية 7 قواعد والسجالت  متابعة كافة أنشطة المركد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

42/1 الدراعة 0  الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركد 

 قواعد البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

42/1 التربية والتعليم 8 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركد 

 الخطط السجالت

 مع الشكر 

 التحدي  للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركد 34/1 القوي العاملة 10

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

 األقل للمستويات الميداني الدعم متابعة

 المعلومات لمراكز الميداني الدعم تقرير 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


