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 نشرة معلومات حمافظة السويس

لسويساحمافظصقراجمليدعبداللواءاستقبل

ملناقشةويسبالسالشيوخجملسأعضاءاليوممبكتبه

واخلدماتالعامةباملرافقاملتعلقةاملوضوعاتمنعدد

االحياءيمستوعليالسويسيللمواطنتقدماليت

ظاحملافنائبرمضانعبداهللالدكتورحبضور

ملساعداالعامالسكرتريالدينسراجايهابوالعميد

 .للمحافظة

النائبوخشانةأمحدالنائبمنكالاللقاءحضر

الشيوخجملسعضواعبدهسيدالدكتور

تصالاالإدارةمديراجلنديسوزانوحبضورالدكتورة

 ..السويسمبحافظةالسياسي

لسويساحمافظصقراجمليدعبداللواءاستقبل

افظةمبحالنوابجملسأعضاءمبكتبهمبكتبه

نائبرمضاناهللعبدالدكتورحبضورالسويس

العامتريالسكرالدينسراجايهابوالعميداحملافظ

وعاتاملوضمنعددملناقشةللمحافظةاملساعد

قدمتاليتالعامةواخلدماتباملرافقاملتعلقة

 .االحياءمستويعليللمواطنني

النائبوعبيدمجالالنائبمنكالاللقاءحضر

جملسأعضاءزهرانعفافوالنائبةالكرماويسيد

 النواب،

دارةإمديراجلنديسوزانالدكتورةحضرتكما

.السويسمبحافظةالسياسياالتصال
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 نشرة معلومات حمافظة السويس 

السكرتري العام يتفقد أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي

منطقـة املالحــــة 

معددة، مبمشددي ليددار رمضددان اليقافيددة ، اليددوم اجل بدددأت 

عبدددد كدددورنيل السدددويس اجلديدددد ادددا رعايدددة اللدددواء 

عبددد اجمليددد صددقرحمافظ السددويس والدددكتورة اينددا 

 الدايم وزير اليقافة  

ليقافيددددة وتضددددمن اليددددوم االور مددددن ليددددار السددددويس ا  

خ املددددا  أمسدددية يدددعرية وفقدددرة االنشددداد الددددين  للشدددي    

مدد  رسدول   العرب  فرج الذي انشد عدد من التوايدي  و 

ليددددوم االول اهلل صددددلي اهلل عليدددده وسددددلم ، كمددددا  ددددل ا 

 رقصة التنورة علي عدد من االغنيات 

رات للمدددا  ويشددمل اليددوم اليدداني مسدداء غددد السددبا فقدد  

 العربي فرج يف مد  رسول اهلل 

لسمسدمية  وعدد من االغنيات والفقرات الفنيدة لفرقدة ا  

ويس سددي بالسددويس علددي اشددي الكددورنيل اجلديددد سدد 

 .فيو 

 اكيدر مدن   ومت التأكيد علي اقامة عددد مدن الفعاليدات يف   

السوايسددة مكددان منهددا بعددر الفقددرات سددتقام علددي يدداط   

اء اليدددوم باالضدددافة الدددي فقدددرات فنيدددة متنوعدددة بددددأت مسددد      
 ابريل ويم النسيم ٢٦وتستمرحت  

مضددددان ويشددددرف علددددي التنظدددديم وإعددددداد فعاليددددات ليددددالي ر 

قافدة السدويس   اليقافية العميد عبد املدنعم حدالوة ، مددير ث   

قدام بكدورنيل   وفريق عمل من قصر ثقافة السويس واليت ت

لريفية بقري السويس وياط  السوايسة وعدد من املواقع ا

ية حميب حي اجلناين والندوات واالمسيات الشعرية جبمع

 .  ن الشعيب الكابنت غزالي ومجعية حميب السمسمية والف

ورال وتشدددمل انشدددطة ثقافيدددة وفنيدددة متنوعدددة وعدددرو  كددد  

م و تلدددوين اطفدددال وورر حدددرف يدويدددة وفندددون تشدددكيلة رسددد 

 وعرو  كورال اطفال
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 السويس                                                  نشرة معلومات حمافظة 

فى لقاء 

عدددددام االسدددددتاذ خالدددددد سدددددعداوي، السدددددكرتري ال قدددددام 

فقديدة ملقدر   حملافظة السويس مساء اليدوم جبولدة ت  

عدددة سدددري الدددورر العموميدددة حملافظدددة السدددويس ملتاب

 .العمل بها

لمعددددات ومت التأكيدددد علدددي تدددوافر قطدددع ال يدددار ل   

الجندداز والسدديارات مبزددازن الددورر وتكييدد  العمددل 

ة خطددددددة الصدددددديانة للسدددددديارات واملعدددددددات اخلاصدددددد    

 . افة بالديوان العام للمحافظة واألحياء والنظ

ن حممددد رافددق السددكرتري العددام يف اجلولددة كددال مدد   

احملافظددددة عبددددد اهلل مدددددير عددددام املاليددددة واإلداريددددة ب 

اخلي ومددديري الددورر واجلددراج ومرفددق النقددل الددد     

 والصيانة ورؤساء االقسام بالورر

ة الوطنيدة  الرئيس السيسي يتفقد الشدبك 

مدددن للطدددوارا والسدددالمة العامدددة املتطدددورة

وحدددات أحددد الوحدددات املتنقلددة، ويتصددل ب 

، الشدددددبكة الوطنيدددددة  مدددددس حمافظدددددات  

لدد  ومنهددا حمافظددة السددويس، وي كددد ع   

 ضرورة مراقبة وضبط األسعار
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 معلومات حمافظة السويس                                      نشرة 

لسدويس ،  اللدواء أ  عبدد اجمليدد صدقر حمدافظ ا     أكدد  

حافظددة إن املركددز التكنولددودي خلدمددة املددواطنني مب  

لبات يباكًا الستقبال يكاوى وط11السويس سيضم 

دقددددة املددددواطنني ، وتقددددديم اخلدددددمات واجندددداز املهددددام ب   

 .وسرعة 

ركددز ددداء ذلددل خددالل إدتمدداع احملددافظ بأعضدداء امل    

د اهلل التكنولددودي للمحافظددة حبضددور الدددكتور عبدد    

وي رمضدددددان نائدددددب احملدددددافظ واالسدددددتاذ خالدددددد سدددددعدا

 اد السدددددكرتري العدددددام للمحافظدددددة والدكتوروليدددددد فددددد 

 . كز مديراملكتب الفين باحملافظة وأعضاء املر

لعمل تشدمل  ويف اللقاء اياراحملافظ الي ان منظومة ا

قيقدة مدن   تقديم اخلدمات بصورة حضارية وسريعة ود

إر فصدل  الدذي يهددف  " الشدبا  الواحدد  "خالل نظدام  

يسدددري مقددددم اخلدمدددة عدددن طالبهدددا ، باالضدددافة الدددي ت    

وقددددا األدددددراءات علدددد  املددددواطنني واجندددداز العمددددل يف   

 قصري، واسني أداء العمل 

لعنصددر اجليددد لعددداد الاوأيددار احملددافظ علددي أهميددة    

اكتسداب  البشري من خالل التددريب علدي املنظومدة و   

، م كددا  اخلربات املطلوبة جلميدع العداملني بداملركز   

علدددددددي أهميدددددددة سدددددددرعة الت هيدددددددزات ملدددددددبين املركدددددددز 

 تتاحه ، التكنولودي حملافظة السويس واالعداد الف
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

ألسددعارامتابعددة توافرالسددلع ال ذائيددة وضددبط    

 السويس  مبحافظة 

د صددقر، تنفيددذا لتوديهددات اللددواءأ  عبددد اجمليدد 

لع حمددددددافظ السددددددويس، مبتابعددددددة تددددددوافر السدددددد

 رمضدان  وضبط االسعار قدام الددكتور عبدد اهلل   

نائددددددب حمددددددافظ السددددددويس واالسددددددتاذ خالددددددد    

سدددويس سدددعداوى، السدددكرتري العدددام حملافظدددة ال  

ار  بب ولدددة تفقديدددة ملعدددر  أهدددال رمضدددان بددد  

العمددددل املعددددار  حبدددد  السددددويس ملتابعددددة سددددري

للحددوم والبيددع باسددعار  فضددة جلميددع انددواع ا  

ضدروات  والسلع واملواد ال ذائيدة والددوادن واخل  

 .والفاكهة ومجيع مستلزمات رمضان

كددال مددن رافددق نائددب احملددافظ والسددكرتري العددام

ة حممددددددد املددددددال  رئدددددديس جملددددددس ادارة ال رفدددددد

الت اريددددددددة وأعضدددددددداء جملددددددددس إدارة ال رفددددددددة    

ئديس حدي   الت ارية واملهندسة فاتن عبد ال ين ر

 .السويس وعماد محدي سكرتري احلي 

عددة املسددتمرة ويف اجلولدة مت التأكيددد علددي املتاب 

ر ألسعارالسدددددددلع واملنت دددددددات ال ذائيدددددددة وتدددددددواف 

احتياددددددددددددات املدددددددددددواطنني مدددددددددددن الفاكهدددددددددددة    

واخلضدددددددراوات واللحدددددددوم والددددددددوادن والسدددددددلع 

بأسدعار  ال ذائية خالل يهر رمضان للمواطنني

ل لدددبعر يف متنددداول اجلميدددع ، ومندددع االسدددت ال

 الت ار يف ظل ودود األزمة العاملية 
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

سدددديارات السددددكرتري العددددام يتددددابع خطددددة صدددديانة ال  

ة املالحدة  بورر احملافظة وأعمال التطدوير مبنطقد  

اء أ  علددددددد  توديهدددددددات اللدددددددو بنددددددداء ..بالسدددددددويس

السددتاذ عبداجمليددد صددقر، حمددافظ السددويس قددام ا   

لسدويس  خالد سعداوي، السكرتري العدام حملافظدة ا  

ميددددة اليددددوم جبولددددة تفقديددددة داخددددل الددددورر العمو  

نة وتددوافر حملافظددة السددويس ملتابعددة خطددة الصدديا   

سدددكرتري الوأكدددد .قطدددع ال يدددار مبزدددازن الدددورر   

خطدددة العدددام علدددي سدددرعة االنتهددداء مدددن الصددديانة و  

لددددددة الصدددددديانة للسدددددديارات واملعدددددددات لتدددددددعم احلم

األحيددداء امليكانيكيدددة بالدددديوان العدددام للمحافظدددة و

 والنظافة ومشروعات احملافظة 

عمدددال ومدددن ناحيدددة اخدددري تدددابع السدددكرتري العدددام ا  

صددددد  التطويرمبنطقدددددة املالحدددددة والددددديت تشدددددمل ر 

 الداخليةالشوارع 

ة وعمددددل سدددداحة انتظددددار السدددديارات ورفددددع ك دددداء     

ة لتطدوير  الصرف الصحي يف اطدار خطدة احملافظد   

 املدن السكنية القدمية

قر تنفيدددددذا لتوديهدددددات اللدددددواء عبدددددد اجمليدددددد صددددد  

اة حمددددددافظ السددددددويس بتددددددوفري واسددددددني احليدددددد   

وي أحيددداء املعيشددية لسددكان هدددذه املدددن علدددي مسددت    

 .السويس 

مددن حممددد رافددق السددكرتري العددام يف اجلولددة كددال

احملافظدددة عبدددد اهلل مددددير عدددام املاليدددة واإلداريدددة ب    

ورر والعميددد عددالء الاعيددل مددديرعام مشددروع الدد 

واالسددددوامح وامحددددد عبددددد احلميددددد مدددددير الددددورر     

ومجددددال العمدددددة مدددددير مرفددددق النقددددل الددددداخلي     

رؤسدداء وامحددد العيسددوي مدددير الصدديانة بددالورر و 

 االقسام
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

 . 

لداخليدة  متابعة مسائية ملواق  ميكرباص اخلطدوط ا 

 افظة السويسملنع أي زيادة يف تعريفية الركوب مبح

قر حمددافظ يف اطددار توديهددات اللددواء عبددد اجمليددد صدد    

التعريفددة السددويس مبتابعددة ضددبط االسددعاروااللتزام ب  

حملافظددة قددام االسددتاذ خالددد سددعداوي السددكرتري العددام 

دير عدام  السويس يرافقه اللواء عبد العظيم حممد مد 

الكدددوار  املواقدد  والضددبع نايدددد مدددير ادارة االزمددات و    

ن باحملافظددددة وحممددددد ريدددداد مدددددير مديريددددة التمددددوي   

املالحدددة  جبولدددة مسدددائية ملواقددد  الشدددهداء والبي دددو و    

فددة الركددوب  ملتابعددة التددزام السددائقني بعدددم رفددع تعري   

داخليددددة احلاليددددة لسدددديارات امليكروبدددداص للزطددددوط ال

 .وعدم ودود أي زيادة بها

اطنني الدذين  واستمع السكرتري العام الي عدد مدن املدو  

كدددوب ، أكددددوا لددده االلتدددزام بعددددم زيدددادة تعريفدددة الر     

ي تالعدددب منايدددد هدددم بدددابالمل ادارة املواقددد  يف حالدددة ا   

 باالسعار الي خط من اخلطوط 

لرقابدددددة وطلدددددب السدددددكرتري العدددددام تكييددددد  محدددددالت ا 

ملواقدد  وتشددكيل محددالت مشدد كة مددن املددرور وإدارة ا  

ملزالفني واختاذ اإلدراءات القانونية ضد السائقني ا

ريفدة الركدوب   ملنع است الل املواطنني برفع قيمدة تع 

قر حمدافظ  تنفيذا لتوديهدات اللدواء عبدد اجمليدد صد     

 السويس

 ددددددات يددددددذكر ان جلنددددددة التسددددددعري التلقددددددائي للمنت

عن رفع أسدعار  الب ولية قد أعلنا ف  بيان هلا أمس

صدددبا  يدددوم اجلمعدددة  9البندددزين اعتبددداراا مدددن السددداعة   

واختدددددذت جلندددددة التسدددددعري   .2022أبريدددددل 15املوافدددددق 

سدددددعار التلقدددددائي للمنت دددددات الب وليدددددة قدددددرار رفدددددع أ

قرياددددا مددددع ثبددددات سددددعر 25البنددددزين جبميددددع أنواعدددده 

ة يدددهر السدددوالر، وتسدددري تلدددل األسدددعار حتددد  نهايددد    

 يونيو املقبل
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 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

ئددددة قندددداة الفريددددق أسددددامة ربيددددع رئدددديس هيتفقددددد 

افظ السددددويس واللددددواء عبددددد اجمليددددد صددددقر حمدددد 

هليئددة السددويس، وعدددد مددن أعضدداء جملددس إدارة ا

روع وقياداتهدددا مسددداء أمدددس األربعددداء، موقدددع مشددد   

معددالت  تطوير القطاع اجلندوبي،، للوقدوف علد    

 .اإلجناز ومتابعة سري العمل

سددامة خددالل دولتدده التفقديددة، حددرص الفريددق أ    

ية األطقم ربيع واللواء عبد اجمليد صقر عل  ا

ملشدددروع العاملدددة علددد  الكراكدددات املشددداركة يف ا   

بشدددددددقيه والتعدددددددرف علددددددد  مسدددددددت دات أعمدددددددال 

اإلجنداز  التكريل باملشدروع حيدب بل دا معددالت    

بحريات مبوقددع مشددروع ازدواج القندداة مبنطقددة الدد  
 ١٣٢إر الكم ١٢٢املرة الص رى من الكم 

اللددواء عقددب ذلددل، يددار  الفريددق أسددامة ربيددع و  

عددداملني عبدددد اجمليدددد صدددقر حمدددافظ السدددويس ال

ني باملشدددددروع اإلفطدددددارعل  مدددددنت الكراكدددددة حسددددد

عهدددم طنطددداوي، وحرصدددا علددد  تبدددادل احلدددديب م 

ن دهددد وتوديدده هلددم الشددكر علدد  مددا يبذلوندده مدد    

 متواصل يف  تل  الظروف،  

فظ ونقددددل رئدددديس هيئددددة قندددداة السددددويس وحمددددا     

لفتدددا  السدددويس ايدددات السددديد الدددرئيس عبدددد ا    

م السيسددددددي رئدددددديس اجلمهوريددددددة و نياتدددددده هلدددددد   

عدددة القنددداة بدددالتوفيق والسدددداد يف العمدددل علددد  رف 

تمدددددع واحلفددددداظ علددددد  مكانتهدددددا الرائددددددة يف اجمل 

 املالحي
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قر، حمددافظ إطددار جمهددودات اللددواء أ  عبددد اجمليددد صدد يف 

الكيددددر السددددويس، لتددددوفري فددددرص عمددددل ورعايددددة األسددددر ا 

مجعيدة رواد  احتيادا وتوفري دخل ثابا هلم بالتعداون مدع  

شدروعات صد رية   صناع احلياة لتنمية اجملتمع يف تدوفري م 

اج الددددين هلدددذه األسدددر بالسدددويس قدددام العميدددد ايهددداب سدددر 

دد السددددددكرتري العددددددام املسدددددداعد للمحافظددددددة بتسددددددليم عدددددد

فددددددات ومشددددددروع بقالددددددة ومشددددددروع للمنظ  " تروسدددددديكل"18

أسددرة 20عدددد ، ل"رزمح حددالل"والبالسددتيكات ضددمن مشددروع 

رواد صناع "من حمدودي الدخل يف حفل، نظمته مجعية 

مدع م سسدة   بالسدويس بالتعداون  " احلياة لتنميدة اجملتمدع  

عدالم السدويس   صناع احلياة مصر ، يف احتفالية مب مع ا

 .، اليوم اخلميس 

بددد اجمليددد  و قددال العميددد ايهدداب سددراج الدددين أن اللددواء ع   

ياته لألسر صقر حمافظ السويس أعرب عن سعادته وأمن

 ..املستحقة للمشروعات بالتوفيق والن ا  

قدددير السدديد كمددا بلددس السددكرتري العددام املسدداعد يددكر وت  

تنميدددة احملدددافظ ملتطدددوعي مجعيدددة رواد صدددناع احليددداة ل    

ألسدر األور  اجملتمع، لدورهم الكبري يف التنميدة ورعايدة ا  

 بالرعاية واألكير احتيادا  

يارهدا للحصدول   وطالب من االسر املستفيدة اليت مت اخت

ماعيددة، علددي هددذه املشددروعات بعددد إدددراء االحبددا  االدت   

اهميدة  والتأكد من حالتهم االقتصادية واالدتماعيدة، ب 

أكددرب تنميددة مشددروعاتهم لزيددادة دخددوهلم ويددوفر فددرص   

 .للعمل، وطالبهم باالهتمام بتعليم ابنائهم 

نفيددددذي التاملدددددير حضددددر تسددددليم املشددددروعات كددددل مددددن  

واد صددناع مجعيددة رورئدديس مل سسددة صددناع احليدداة مصددر    

اددددداد ارئددددديس احليددددداة لتنميدددددة اجملتمدددددع بالسدددددويس و   

السدددويس، مركدددز النيدددل لالعدددالم بو مددددير اجلمعيدددات ، 

ة اجملتمدع  وجملس إدارة مجعية رواد صناع احلياة لتنميد 

حقة وعدددددد مددددن املتطددددوعني باجلمعيددددة واألسددددرة املسددددت     

 ..للمشروعات 
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ويؤكد على ضرورة االنتهاء من أعمال املرافق والشبكات

صقر يتفقد أعمال التطوير مبنطقة عمارات الغريب

بتقديمسالسويحمافظصقراجمليدعبداللواءقام

والكنيسةاداتقيوالسويسأسق مبوالألنباالتهنئة

مبدينةماردردسبكنيسةاالرثوذكساألقباط

 .اجمليدالقيامةعيدمبناسبةفيصلحبيالصبا 

قائدعايورماللواءعاصالتهنئةتقديميفاحملافظرافق

مساعدفياأللحممداللواءوامليدانياليالباجليل

السيدتورالدكوالسويسأمنمديروالداخليةوزير

بداهللعالدكتوروالسويسدامعةرئيسالشرقاوي

ويسعداخالداالستاذواحملافظنائبرمضان

الدينراجسايهابالعميدوللمحافظةالعامالسكرتري
كيلویرا ماددالدكتورواملساعدالعامالسكرتري

ورؤساءيوخالشوالنوابجملسأعضاءواالوقافوزارة

 باحملافظةالتنفيذيةالقياداتواالحياء

نيسةكارالقياداتوالسويسحمافظتودهكما

لالبئةالتهنلتقديمالسويسحبيالصاحلالراعي
ألقباطاواألخوةالكنيسةراعي،یبشااسحامحیبشا

 .اجمليدالقيامةعيدمبناسبةالكاثوليل

 ابدددط ويف كلمتددده اكدددد حمدددافظ السدددويس علددد  ال    

شددريا إر القددوى بددني طددريف الوحدددة الوطنيددة مبصددر م   

سددددلمني و تددددزامن األعيدددداد واملناسددددبات الدينيددددة بددددني امل  

االسدددتقرار يف املسددديحني ادددا يضدددي  املدددودة و احملبدددة و

قافة السويس احملافظ قصر ثوكل  . وطننا احلبيب 

ورال برعايدددددة ومتابعدددددة املواهدددددب الفنيدددددة املوددددددودة بكددددد 

صددقر وأضدداف ..والفرقددة الفنيددة بكنيسددة مددار دددردس  

التزفيد   أنه سعيد بعودة االحتفاالت مرة أخدرى بعدد  

بدأدواء  من إدراءات فريو  كوروندا املسدت د، مشديداا   

، الفتددا إر أن األلفددة واحملبددة الدديت تسددود بددني املصددريني  

ة سيتصددي  أي حماولة لشق الص  بدني عنصدري األمد   

لددددكتور ودددده اكمدددا . هلدددا املصدددريني بفضدددل وعددديهم   

لتهنئددة مادددد راضددي وكيددل وزارة األوقدداف بالسددويس ا  

مرندا بتهنئدة   للسادة احلضور وقال أن الدين االسالمي أ

أن الددنيب األخددوة االقبدداط مبناسددبة األعيدداد مشددريا إر  

صدر خدريا حيدب    صل  اهلل عليه وسلم اوصانا بأقباط م

 .ون أي تفرقةيعيل املصريني علي أر  سلم وسالم د
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ر علدد  حمددافظ السددويس يضددع إكليددل مددن الزهددو  

عامدا علدي   40مبناسدبة مدرور   اجملهول قرب اجلندى 

 عودة سيناء

سدويس و  وضع اللواء عبداجمليد صدقر، حمدافظ ال  

واللددواء اللدواء عاصددم عايددور قائددد اجلدديل اليالددب 

أمددن حممددد األلفددي مسدداعد وزيددر الداخليددة مدددير  

السدددددويس، أكاليدددددل مدددددن الزهدددددور أمدددددام النصدددددب   

لددددب التددددذكاري لل ندددددي اجملهددددول بدددداجليل اليا 

مددرور امليددداني مبنطقددة ع ددرود، مبناسددبة ذكددري   

ة يف عامددددا علددددي عددددودة واريددددر سدددديناء احلبيبدددد  40

 1982ابريل 25

، وقدددددرأ احملدددددافظ وقائدددددد اجلددددديل ومددددددير االمدددددن 

جملهددول الفااددة أمددام املقددابر اخلاصددة باجلندددى ا    

كرية وعزفددددا املوسدددديقار العسدددد .مبنطقددددة ع ددددرود  

لتهنئددة لردددال  قدددم احملددافظ ا و .. نشدديد الشددهيد  

السددويس اجلدديل اليالددب وقيددادات مديريددة األمددن ب

 .ألر مبناسبة ذكرى ارير سيناء وارير ا
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اللواء عبد اجمليد صقر يهنئ الدكتور الشرقاوي للتجديد ر

لسددويس، االلددواء أ  عبداجمليددد صددقر، حمددافظ   عقددد 

لفطددر ادتماعددا لبحددب اإلسددتعدادات السددتقبال عيددد ا

فري سدددبل املبدددار  و األددددراءات الددديت مت إختاذهدددا لتدددو  

ي الراحددددة وتقددددديم اخلدددددمات للمددددواطنني مددددن أهددددال  

ثنددداء السدددويس والقدددادمني مدددن احملافظدددات األخدددري أ  

 أدازة عيد الفطر املبار  

ب حضدددددر األدتمددددداع الدكتورعبدددددد اهلل رمضدددددان نائددددد

سدكرتري  حمافظ السويس واالسدتاذ خالدد سدعداوى ال   

العدددددام للمحافظدددددة والعميدددددد ايهددددداب سدددددراج الددددددين    

حممددد السددكرتري العددام املسدداعد للمحافظددة واللددواء    

تشدددار رضدددوان مسددداعد مددددير األمدددن واددديال عدددن املس  

األمنيددة العسددكرى للمحافظددة والقيددادات التنفيذيددة و

لت اريدة  ورؤساء األحياء ومديرى املدديريات وال رفدة ا  

ميدددة ومدددديري مشدددروعات احملافظدددة واملصددداحل احلكو   

 .ومديري املرافق العامة

التهنئدة  وف  بداية االدتماع قددم حمدافظ السدويس،   

يد الفطدر،  للقيادات التنفيذية مبناسبة قرب حلول ع

بتنفيدذ  م كداا عل  رفع دردة االسدتعداد القصدوي و  

راحدددة كافدددة اإلددددراءات الددديت مت اختاذتهدددا الدولدددة ل   

 .املبار  وتأمني املواطنني خالل ادازة عيد الفطر

احل وأكددددد احملددددافظ علددددي مجيددددع املددددديريات واملصدددد    

إسدتمرار  احلكومية واملرافق احليوية إل داء االددازات و  

اخلددمات  املتابعة علدي مددار السداعة جلميدع املرافدق و     

 .العامة اليت تقدم للمواطنني 

ارا وكلددد  احملدددافظ رؤسددداء األحيددداء ومدددديرادارة الطدددو     

واط ء والتدددخل السددريع بت هيددز مجيددع احلدددائق والشدد    

افدة ورفدع   العامة خدالل أددازة العيدد وتكييد  أعمدال النظ     

لشدداليهات كلدد  إدارة اكمددا .املزلفددات صددباحا ومسدداءا  

اخدددل والشدددواط  باالسدددتعداد السدددتقبال الدددرحالت مدددن د   

اإللتددزام وخددارج السددويس القددادمني يدداط ء السوايسددة و    

قرعلي صد واكدد  . واالح ازيدة باتباع االدراءات الوقائيدة  

مديرمشددددروع االسددددوامح بعمددددل محددددالت مسددددتمرة داخددددل      

ح ازيددة االسددوامح النتظددام العمددل وتطبيددق االدددراءات اال  

داخل والوقائيددددة والعمددددل علددددي ضددددبط ومراقبددددة االسددددعار 

شدروع املواقد    احملافظ عل  مدير عدام م واكد . االسوامح 

القليمددي بعمددل منظومددة ويددبكة للحريددق داخددل املوقدد  ا   

لداخليدة  لسيارات األدرة وتعميمهدا بعدد ذلدل بداملواق  ا    

ازيدددة  والتأكيدددد علدددي تطبيدددق كافدددة االددددراءات االح      

علي مجيع باملوق  االقليمي وااللتزام بتعريفة الركوب

زدددالفني خطدددوط سددديارت األددددرة وحماسدددبة السدددائقني امل

 .لذلل 



 2022-ركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبحافظة السويس م

إسهامات وإجنازات املركز



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

:يف جمال التنمية: أوال 

 علومددات إصدددار النشددرة الشددهرية للم

متضددددددمنة2022ابريددددددل عددددددن يددددددهر  

لشددرب ميدداه ا»بعنددوان املوضددوع األول

اليددانياملوضددوع، « والصددرف الصددح 

ضوع اليالدب  ، املو« (الكهرباء»بعنوان 

 ، « (األتصاالت»بعنوان 

 دولية امل يرات والتعليقات اجلإعداد

.ابريللنشرة يهر

 لددي بأعمددال االسددتعارة والددرد ع القيددام

االستفسددددددددددارات وتقددددددددددديم خدمددددددددددة   

.كتبةاملمعلوماتية للم ددين علي 

 ن الددددرد علددددي الفاكسددددات الددددواردة مدددد

جملددددددس الددددددوزراء ووزارة التزطدددددديط 

لدددواردة والتنميدددة احملليدددة واملكاتبدددات ا  

.املزتلفةمن اجلهات 

 ص البياندددات اخلاصدددة ب اخدددي إعدددداد

املبددددددددددداني الصدددددددددددادرة مدددددددددددن اإلدارات   

ن اهلندسدددية باألحيددداء للمحافظدددة عددد

األتدددددي متضدددددمنة 2022ابريدددددليدددددهر 

–ة تددداريخ الرخصددد –الرخصدددة رقدددم )
م اسدددد–مهندسددددي املشددددروع  –املوقددددع 

عدددد –نددوع املددبين –طالددب الرخصددة 

لدي طلدب   وذلل بناء ع(املبينطوابق 

0مركز معلومات جملس الوزراء 

13

–للقاءات ا-االجتماعات  : ثانيا 
: الندوات

مددير  ة مت عقد االدتماع الشهري برئاسد 

لقدرار  مركز املعلومدات ودعدم اختداذ ا   عام 

بدددددددددداملركز مددددددددددديري اإلدارات والسددددددددددادة 

مدددددددديري مراكدددددددز معلومدددددددات والسدددددددادة 

 العمددل األحيدداء واملددديريات ملناقشددة سددري   

حللدددول واملشددداكل الددديت تعوقددده وإ دددادا ا

.هلااملناسبة 
 

 

:علوماتتقييم نشرات امل: ثالثا
علومددددات قامددددا جلنددددة تقيدددديم نشددددرات امل

لومددددات للمسددددتويات بتقيدددديم نشددددرات املع 

.األحياءالواردة من 

 

 

:ين املتابعة الدعم الف: رابعا

مليدانيدددة قامدددا إدارات املركدددز باملتابعدددة ا

والدددددددددعم الفددددددددين لوحدددددددددات ومراكددددددددز  

–ت مدددددددديريا) املعلومدددددددات للمسدددددددتويات 
 (.أحياء
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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تبةالتوثيق واملكنشاط
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نشاط التوثيق  

واملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15

 التزويد

البــث االنتقائـــــى
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ابنبذة خمتصرة عن حمتويات الكت

ظدددواهر عددددم  نتي دددة ملدددا يشدددهده العدددا  املعاصدددر ازن مدددن اهتمدددام متزايدددد ب      

نظدور تكدامل    األستقرار السياس  حاول الباحيني دراسة تلل الظواهر مدن م 

فد  أى جمتمدع   ويامل ومبا ان هذه الظواهر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باألنسدان 

ذه احملاولدة مدن   ب ر النظر عن األيديولو ديات السياسدية السدائده دداءت هد    

لددم وذلددل لسددد الي ددرة التدد  يعددان  منهددا ع    00خددالل علددم الددنفس السياسدد    

تلدددد  السياسددددة عنددددد اليلدددده لظددددواهر عدددددم األسددددتقرار السياسدددد  فدددد        

طروحة الددكتوراه  اجملتمعات والكتاب الذى حنن بصدده ازن هو ف  األصل أ

ترالددور مدن   والت  تطدرمح فيهاالباحدب لدراسدة ظداهرة التفداهم الددور والتو      

ات  تارة  يدل  منطلق معطيات علم النفس السياس  وذلل ف  حدود عين

"احلضددر والريدد  والواحددات  " 0طددالب اجلامعددة فدد  بعددر اليقافددات الفرعيددة  

0والت  يشكل منه اجملتمع املصرى

نشاط التوثيق  

واملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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موضوع النشرة
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موضوع النشرة

17

دولددة تفقديددة ملنطقددة  يشددهد الددرئيس عبددد الفتددا  السيسدد ، اليددوم، بدددء موسددم حصدداد القمدد  فدد  تويددك ، و ددرى     

 .تويك  جبنوب الوادى مبحافظة أسوان

بددالفتا  السيسدي سديقوم    صر  السفري بسام راضي، املتحد  الرلي باسم رئاسة اجلمهورية، بأن السيد الدرئيس ع 

هد بدء موسم حصاد القم  جبولة تفقدية ف ر اليوم اخلميس ملنطقة تويكي جبنوب الوادي مبحافظة أسوان، ليش

ا مددردود وعوائددد  باألراضددي الزراعيددة بتويددك ، وذلددل يف إطددار دهددود الدولددة إلنشدداء جمتمعددات زراعيددة متكاملددة هلدد       

وفري ازالف مدن فدرص   اقتصادية كبرية، وتدعم األمن ال ذائي وزيادة الصدادرات، واقدق طفدرة زراعيدة، فضدًلا عدن تد       

 .العمل يف اطار نهضة تنموية ياملة

لزراعدي يف الشدرمح األوسدط،    وأضاف املتحد  الرلي أن مشروع تويك  يعد االكرب من نوعه يف قطاع االستصدال  ا 

حليداة هلدا حبدل كافدة     وأحد املشروعات القوميدة العمالقدة الديت جنحدا الدولدة بتوديهدات السديد الدرئيس يف إعدادة ا         

الالزمدة لن احده، وهدو    املشاكل اليت كانا تعومح املشروع عن اقيق مستهدفاته، وكدذلل تدوفري مجيدع املقومدات    

ه سددواء علدد  اجلانددب  األمددر الددذي تطلددب القيددام حب ددم أعمددال هائددل يف كافددة دوانددب ومكونددات املشددروع للنهددو  بدد    

ة، وكدذلل إنشداء احملداور لدربط     اإلنشائي والبنية االساسية، أو الفن ، أو ما يتعلق بتوفري مياه الري ومصادر الطاقد 

 .املشروع بشبكة الطرمح القومية، وتوفري املوارد املالية لكل تلل العناصر

. 

السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح يف توشكى
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مع القانون
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احلجيمبتنظاحلكومةمنمقدمقانونمشروعنص

"10"املادةف للحجاملوحدةاملصريةالبوابةوإنشاء

ملصريةاالبوابة"تسم إلك ونيةبوابةبإنشاء

اجلهةه واملزتصةاجلهةوتتور،"للحجاملوحدة

واإليرافهاإدارتالداخليةبوزارةاحلجبشئوناملعنية

دراءاتإالتنفيذيةالالئحةواددوتطويرها،عليها

من"11"ادةاملوألزماالبوابة،وتش يلالعملتنظيم

كودداربإصللحجاملصريةالبوابةالقانونمشروع

عل للحجاملنفذةاجلهاتوتضعهحاج،لكلتعريفي

لالئحةاتنظمهالذيالنحوعل احلاجسفردواز

اإلصدارادموف القانونمشروعوأكد.التنفيذية

القرعة،)فةاملزتلبأنواعهاحلجفريضةأداءأنعل 

ضعخت(یوالفرادواهليئاتاجلمعياتالسياحة،

لبوابةاخاللمنوذللاملعرو ،القانونألحكام

يطرةالساقيقبهدفللحجاملوحدةاملصرية

عبوالتالال لوحاالتالسماسرةعل الكاملة

معحلج،اموسمأثناءالوهميةباإلعالناتباملواطنني

سفرالدوازاتوحامليالرليةالوفوداستيناء

حكامألاخلضوعمناملزتلفةبأنواعهاالرلية

العربيةللملكةتودههمعندوذللالقانون،

وسمملوالتحضرياإلعدادمراحلخاللالسعودية

 احلج

السفردوازاتوحامل الرليةالوفوداستيناءمع

حكامالاخلضوعمناملزتلفةبأنواعهاالرلية

العربيةللملكةتودههمعندوذللالقانون،

وسمملوالتحضرياإلعدادمراحلخاللالسعودية

الالئحةدارإصالوزراءجملسبرئيسوأناطااحلج،

العملاريختمنايهرستةخاللللقانونالتنفيذية

 .بالقانون

سياحةالجلنةمناملش كةالل نةوافقاوقد

املةالعوالقوىوالتضامنالدفاعجلانومكاتب

لقانون،امشروععل املبدأحيبمنواخلطة،

الداخلية)وزارات7لدايلنيحبضوروذلل

واالتصاالتوالعدلاالدتماعيوالتضامن

،(ةواخلارديوالسياحةاملاليةوزارةوتكنولوديا

ياحية،السلل رفاملصرىاالاادرئيسجبانب

 .لسياحةواالسفرووكاالتيركاتل رفةوايلني

18

تشريع حكومى جديد يلزم بوضع كود تعريفى لكل حا
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
 ملوضوع األول  ا

 الشرب والصرف الصح مياهاع ددددددددددددددددقط

:2021  عام مياه الشرب النقية عل  االحياء باحملافظة فتوزيع ( 1

 :  مياه الشرب: أواًل

احل 

عدد 

السكان 

التقديرى

امجار 

كمية 

املياه 

املنت ة 

الفعلية 

يوم/3م

عدد املش كني
امجار 

املستهلل 

ياه الفعل  من امل

/    ل) املنت ة 

(يوم 

رد نصيب الف

من املياه 

ل  )املنت ه 

(يوم / 

نصيب الفرد

من املياه 

ل  )املستهلكة 

(يوم /  اخرىاستيمارىسياح جتارىصناع منزر

922900000000152240700165السويس

29907501953661400194885603األربعني

2019816935475204580041658651298فيصل

78711914179314737522350729241061237عتاقة

1481902404474114327126930629549171620اجلناين

8202473325588124179101416223801823710600429األمجار
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 :التوصيات 

املركددددددددددددددز يوصددددددددددددددي * 

ة بضدددددرورة زيدددددادة الطاقددددد  

يددددداه  الفعليدددده حملطدددددات امل 

لزيددددددددادة كميددددددددة امليدددددددداه 

اسددددب  املنت دددده حتدددد   يتن

ذلدددددددددل مدددددددددع التوسدددددددددع   

العمراندددددد   واملشددددددروعات

االسددددددتيماريه اجلديدددددددده    

 .باحملافظة  

0

10000000

20000000

30000000

3325588

23710600

كمية المياه المنتجه كمية المياه المستهلكة
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
 

 : إمجار األسرنسبة األسر املتصلة بشبكات مياه الشرب النقية إر.2

 :بيان باملناطق احملرومة من املياه النقية -3

عدد األسر المتصلةإجمالي عدد األسرالحــــــــــى
المتصلةنسبة األسر 

إلى إجمالي األسر
يوم/3طاقة مياه الشرب المستهلكة م

23710600%205063205063100إجمالي المحافظة

23710600%205063205063100اإلجمـــالــــى

الصحي             ضة ملياه الشرب والصرف الشركة القاب-حمطة مياة هيئة قناة السويس : البيان مصدر

2022/ 4/ 3: البيان تاريخ   :التعليق 

ة مدن امليداه النقيدة علد      مجيدع األسدر مبحافظدة السدويس مبيداة الشدرب النقيدة حيدب ال توددد منداطق حمرومد           تتصل * 

 .مستوى احملافظة 

 :التوصيات 

ة حت   يتناسب ذلل مع التوسع املركز بضرورة زيادة الطاقة الفعلية حملطات املياه لزيادة كمية املياه املنت يوصي * 

 .العمراني واملشروعات االستيمارية اجلديدة باحملافظة 

عدد السكان التقديرىالحروم( القطاع)اسم القرية الوحده المحليةالحـــــــــى

السـويــــــس

ال يـــــوجـــــــــــــــد

92290

299075األربعــــــــين

201981فيصــــــــــــل

78711عتــاقــــــــــة

148190الجنــايـــــــن

820247ـــــــاإلجمـالــــــى
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
:ظةحمطات املياه وحالتها ف  احملافبيان -4 

أسماء المحطات
تاريخ الموقعأسم 

اإلنشاء

إجمالى كمية مياه

الشرب الفعلية 

يوم/ 3المنتجة م

حالة المحطة

ةالمواقع التى تخدمها المحط

ال تعملتعمل
تحت 

اإلنشاء

محطة مياه هيئة قناة السويس

محطة مياه هيئة قناة 

السويس

اه ش وابور المي-األربعين

مدينة السويس--√1905350000آخر ش المدينة المنورة

----350000إجمالي كمية المياه المنتجة

محطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الأبوسي-العمدة-قرية عامر--√200825815.5عارفقرية أبو أبو عارف

--√20005992الجناينحي 2، 1أبو عارف 

-األلبان القديمة-كفر حوده

-قرية عامر-أبوعارف

العمدة

الجناينحي الشلوفة
1995  /

1988
قرية الشلوفة وتوابعها--√2329

كبريتقرية كبريت

1942  /

1990  /

1997

قرية كبريت وتوابعها--√5019

الجناينحي جنيفة القديمة

1942  /

1991  /

1996

قرية جنيفة وتوابعها--√3180

غرب النفق√6175حى الجناين غرب النفق

--√200917365كبريتقرية جنيفة الجديدة
قرية كبريت وجنيفة 

والشلوفة الجديدة

----65875.5إجمالي كمية المياه المنتجة

 : التعليق 

وبداق  املنداطق عدن    (  رف الصدحي حمطة مياه هيئة قناة السويس وحمطة الشركة القابضة ملياه الشدرب والصد  )املياه املنت ة حمطات . 1

 .طريق الرفع 

 ( فيصل –تاقة ع–األربعني –السويس ) يوم  وه  تقوم بت ذية األحياء األربعة /3ال  م350حمطة مياه هيئة قناة السويس تنتج . 2
 يوم /3م65875.5حمطات الشركة القابضة ملياه الشرب تنتج .3
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
 (الصرف الصحي) : انيا ث

:حمطات الصرف الصحيموق  ( 1

 :التعليق

حمطة فرعية عل  مستوى 11حمطات رئيسية للصرف الصحي وعدد 10مبحافظة السويس عدد يودد .1

 .احملافظة ككل

صرف الصحي حمطة تنقية جممعة وهي نفسها احملطة املعاجلة ملياه ال1مبحافظة السويس عدد يودد .2

 .باحملافظة وتودد يف حي عتاقة

2022/ 4/ 3: البيان اريخ تالصحي                                                         القابضة ملياه الشرب والصرف الشركة : البيان مصدر

موقع المحطةاسم المحطة
/  3الطاقة الكليه م

يوم
المواقع التى تخدمهانسبة التشغيلنوع المحطة

رئيسى4000ابو عارف  محطة الجباليات
ى محطات الجناين بالكامل باستثناء جنيفة فرع

ورئيسى وكبريت فرعى ورئيسى

ابو الروسفرعى1296ابو الروس–الحطابة محطة الحطابة 

المنشية والكورنيش القديم فرعى5500منشية اوالد سالمة محطة المنشية 

قرية عامر وزمام الشعراوية فرعى15500قرية عامرمحطة قرية عامر

جزء من منطقة شل والسناجرة والشعراوية فرعى730منطقة حسب هللامحطة الشعراوية 

العمدة وما حولها فرعى6000العمدة  محطة العمدة 

عمر بن الخطابفرعى4500عمر بن الخطاب محطة عمر بن الخطاب

فيصل واألمل وما حولهارئيسى18000فيصلمحطة فيصل

األمل-اكتوبر -المميزرئيسى3500اكتوبر24اكتوبر24محطة 

الصفا –األيواء –العرايس تحت التجديدرئيسى13500األملمحطة الحرفين 

حى السويسرئيسى43000زرب1محطة زرب 

حى السويسرئيسى32000زرب 2محطة زرب 

منطقة الغريب وما حولهفرعى5200الغريبمحطة السواحل

بورتوفيقفرعى1500بورتوفيق1محطة بورتوفيق 

بورتوفيقفرعى1500بورتوفيق2محطة بورتوفيق 

األربعينرئيسى65000العبورمحطة الزراير القديمة 

العبور-األربعين تحت التجديدرئيسى20000العبورمحطة الزراير الجديدة

الترعة وما حولها –األربعين فرعى18000ميدان الترعةمحطة االربعين 

كفر حوده وما حولها فرعى15000كفر حودهمحطة كفر حوده

ىمساكن النبى موس–البديوى –المدينة المنورة رئيسى15000تل القلزممحطة تل القلزم

حى الكويت –ابو العز –عرب المعمل رئيسى11000عرب المعملمحطة عرب المعمل 

جنيفةرئيسى1500جنيفةمحطة جنيفة الرئيسية

جنيفة وما حولهافرعى500جنيفةمحطة جنيفة الفرعية

كبريترئيسى1500كبريتمحطة كبريت الرئيسية

كبريت وما حولهافرعى 500كبريتمحطة كبريت الفرعية
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء  
:مجار االسر االسر املتصلة بشبكة الصرف الصح  ار اسبة ن-2

 

 :التعليق 

 %.100بنسبة 205063إمجالي عدد األسر املتصلة بالصرف الصحي مبحدافظة السويس بلس * 

 :التوصيات

باألربعني وقريت  املركز بسرعة االنتهاء من يبكة الصرف الصحي مبنطقة عمر بن اخلطابيوصي 

 وكربيادنيفة  

2022/ 4/ 3: البيان اريخ تالصحي                                                          القابضة ملياه الشرب والصرف الشركة : البيان مصدر

ةعدد االسر املتصلامجار عدد االسراحلددددد 
تصلة نسبة االسر امل

المجار االسر

رف امجار طاقة الص

الصح 

عام/ 3م

السويس
2307323073

100%
81700

االربعني
7476974769

100%
133000

فيصل
5049550495

100%
35000

عتاقة
1967819678

100%
197000

اجلناين
3704837048

100%
79426

526126%205063205063100االمجار



1 24 

اإلحصدددددددددددددددددددددداء ني طبقا  املدرس:احملرومة من يبكات الصرف الصح  املواقع -3 

:للتزصصات واملواد الدراسية  اسم المنطقةالحــــى

اليوددالسويس

االربعين

ورر السكة احلديد

اليهودية

عرب امليلب

قرى شباب )فيصل 

(الخريجين

الرائد

حممد عبده

يوس  السباعي

حممد كريم

األلبان اجلديدة

عتاقة

عرب الدبور 

األتكة

الكبانون القديم جبوار قسم يرطة عتاقة

عرب الدروج

عرب ال دايرة 

الجناين

ابو الشحاتالشلوفة اجلديدة دنوب النفق

املطارابو يكريالشلوفة منشية الردولة

الالومعةالشكل يرمح وغرب ( 46)

الفعايشةابو زغلولابو سيال

طلبةكوبرى اهلاويسعامر

العشاييةالعكررالعمدة

ابو حزينامحد عبد القادر(يرمح وغرب )ابو تر  

مقاتل  رمضان حممد ابو صبي البطراوى

ابو ريانحممد ابو فهم املشروع

سالمابو حزينابو حسني 

كربيا البحارةالشباب الوطن وابور النور

يندورةاحلاج محاداملهادوة

ابراهيم هالل
ة املناطق اجملاورة كربيا ودنيف

اخلشاينة
الشلوفة

القفاصنياملنشيةابو عراب  

الطرراحلبايبةاليالني

اخلواطرة القدميةالسن ابو سنة

الخواطرة الجديدةاخلوالدةداد اهلل

المعبر

2022/ 4/ 3: البيان تاريخ   الصحي                ملياه الشرب والصرف الشركة القابضة : البيان مصدر
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
 اليانياملوضوع 

 الكهرباءقطاع 

2022/ 4/ 3: البيان تاريخ   .  يركة القناه لتوزيع الكهرباء: البيان مصدر

::حياء احملافظة عل  مستوى أ( املنت ة/ املستهلكة )توزيع الطاقة -1

الحى
عدد السكان 

التقديرى

س0و0اجمالى الطاقة المستهلكة كعدد المشتركين

اجمالى الطاقة 

س0و0المنتجة ك

نصيب 

الفرد من

الطاقة 

المنتجة

د نصيب الفر

من الطاقة 

المستهلكة 

لالنارة
لالنارةاجمالىصناعىانارة 

لالستخدام 

الصناعى

867352459079723256268691156211448769432783310881036السويس

االربعين
283856

845981633510093316323720017541180189817299669637

فيصل
197122

478783198510761144495565248908125683387638607

7884847027110948136745480922994804814200401033983عتاقة

الجناين
141928

3848339124239571028648794700082924430584556

7884892425763252627510249195465254876768574172989728694االجمالى

 :املواقع احملرومة من خدمات الكهرباء-2

عدد االسر للموقع الحروماسم الموقع المحروماجمالى عدد االسرالحى
نسبة االسر المحرومة الى اجمالى

االسر

السويس

ال يـــوجــــــــــــــــــــــد

ــــ

ــــاالربعين

ــــفيصل

ــــعتاقة

ــــالجناين

ــــــــــــــــاالجمالى

2022/ 4/ 3: البيان اريخ ت. يركة القناه لتوزيع الكهرباء: البيان مصدر
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء  :حمطات التوليد واحملوالت وطاقتها االنتادية يان ب-3

تطور عدد الفصول

موقع المحطةأسم المحطة

نوع المحطة 

/ توليد )

(محوالت

تاريخ اإلنشاءةالطاقة التصميمي
نوع الوقود 

المستخدم

الطاقة الفعلية 

(س.و.ك)

المناطق التى تخدمها

المحطة

محطة توليد كهرباء عيون موسى

كم بعد نفق 20

الشهيد أمحد 

محدي دنوبًا

توليد
(320x2  )

 .و.م640
1987

+  غاز طبيعي

مازوت

640000

 .و. 

الشبكة 

املوحدة

1الزعفرانة 

منطقة-السويس

126 -الزعفرانة

ةال ردق/ السويس

أ.ف.م525حموالت
يونيو 

1998
و. م 425-

نقل الطاقة 

املولدة من 

طاقة الريا  

للشبكة 

املوحدة 

باإلضافة 

خلدمة 

م ذيات 

ع لوحات التوزي

اع احلوري بقط

السويس، 

الزعفرانة 

بقطاع البحر

األمحر، القرى

السياحية 

.باملنطقة

2الزعفرانة 

منطقة-السويس

130 -الزعفرانة

ةال ردق/ السويس

أ.ف.م250حموالت
نوفمرب 

2009
و. م 120-

توليدسعل  خليج السويمحطة كهرباء عتاقة

أل  78840

/  مي اوات

ًاساعة سنوي

غاز ومازوت1985

أل  42090

/  مي اوات

ساعة

الشبكة 

املوحدة

محطة كهرباء السويس الحرارية

دنوب حمافظة 

السويس خل  

يركة السويس 

لتصنيع الب ول

مت االنتهاء من اعمال التطوير 

2022/ 4/ 3: البيان اريخ تالكهرباء                                            يركة القناه لتوزيع : البيان مصدر
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء

2022/ 4/ 13: البيان اريخ تالشركة املصرية لالتصاالت                                            : البيان مصدر

 :التعليق

 (205062)2021عاماألسرعددانحيب0.22التليفوناتمناألسرةنصيب*

 التوصيات

تقعحيبوالبناءالتشيدلياتبعميتميزالذىعتاقةح ف وخاصةاخلطوطعددسعةبزيادةاملركزيوص *

 .تشيدهااجلارىاوبنائهامناالنتهاءمتالذىاجلديدةاملدنمجيعفيه

تطور عدد الفصول

 ليالبااملوضوع 

 التليفوناتقطاع

115472

171464
180896

99256

115952

131725

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2019 2020 2021

الخطوط المتاحه الخطوط المستغلة

اجمالى عدد السكانالسنة
اجمالى السعة 

بااللف خط

اجمالى عدد 

المشتركين

عدد الخطوط المستغلة 

بااللف خط
اجمالى عدد المنتظرين

ط نصيب السكان من الخطو

المتاحة

20197281801154729925699256453051.86عام 

2020788489171464115952115952555120.28عام 

202182024718089613172513133826000.22عام 

 :خدمة التليفونات باحملافظة تطور -1
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء :توزيع مكاتب الربيد والتل راف ف  أحياء احملافظة -2

تطور عدد الفصول

الحــــــي
عدد مكاتب عدد مكاتب البريد

التلغراف
وكالة بريدية

البريد السريعسكة حديدأهليةحكومية

900303السويس

900401االربعين

700201فيصل

800100عتاقة

700100الجناين

40001105االجمالى

2022/ 4/ 13: البيان اريخ تمنطقة بريد السويس                                           : البيان مصدر

:2021توزيع خدمة التليفونات بأحياء احملافظة عن عام -3

امجار عدد السكاناحل 
امجار اخلطوط 

املتاحة

امجار عدد 

املش كني

امجار عدد املنتظرين

منتظرحم وز

8202471808961227522600االمجار

2022/ 4/ 13: البيان اريخ تالشركة املصرية لالتصاالت                                               : البيان مصدر
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء :2021توزيع خدمة االتصاالت بأحياء احملافظة عن عام -4

تطور عدد الفصول

الحى

خدمة االتصاالتسنترال
كبائن 

الخدمة 

العامة

كبائن 

خاصة

مكاتب 

اتصاالت 

خاصة محلىمحافظاتدولىتلكسيدوىنصف الىالى

X√√√990124√√√السويس

XXX√√√000√االربعين

XXX√√√3300√فيصل

XXX√√√000√عتاقة

XXX√√√1406√الجناين

000-------السالم

000-------بورتوفيق

1460130-------اإلجمالي

::القرى احملرومة من خدمة النداء االر -5

ومةعدد السكان التقديرى للقرية المحراسم القرية المحرومةعدد السكان التقديرىالحى

السويس
92290

ال يــــوجــــــــــــــــــــــــد

االربعين
299075

فيصل
201981

عتاقة
78711

الجناين
148190

االجمالى
820247

2022/ 4/ 13: البيان اريخ تالشركة املصرية لالتصاالت                                              : البيان مصدر

2022/ 4/ 13: البيان اريخ تالشركة املصرية لالتصاالت                                            : البيان مصدر



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

الدعم امليداني 

للمستويات األقل
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 متابعة الدعم امليداني للمستويات األقل 

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

نقاط الضعفنقاط القوةتابعتهااألنشطة اليت مت ماســـم املوقعم

حي السويس1
متابعة كافة أنشطة 

املركز

احلكومة اإللك ونية 

قواعد البيانات
هريةعدم اصدار النشرة الش-

االربعنيحي 2
متابعة كافة أنشطة 

املركز
-ياناتالس الت و قواعد الب

حي فيصل3
متابعة كافة أنشطة 

املركز

ت قواعد البيانات والس ال

واخلطط
-

حي عتاقة4
متابعة كافة أنشطة 

املركز

النشرة وقواعد البيانات

والس الت

ح  اجلناين5
متابعة كافة أنشطة 

املركز

النشرةو قواعد البيانات

والس الت
ريةعدم إصدار النشرة الدو

6

التضامن 

/  االدتماعي 

الشئون 

االدتماعية

متابعة كافة أنشطة 

املركز

ت قواعد البيانات الس ال

 يز النشرة واخلطط
-

الشئون الصحية7
متابعة كافة أنشطة 

املركز
-اتالس الت وقواعد البيان

الزراعة8
متابعة كافة أنشطة 

املركز

واعد ق-الس التاخلطط 

البيانات
ريةعدم إصدار النشرة الدو

مال بية والتعلي9
متابعة كافة أنشطة 

املركز

قواعد البيانات اخلطط

الس الت
-

القوي العاملة10
متابعة كافة أنشطة 

املركز

التحديب للقطاعات  

اتالس الت قواعد البيان
ريةعدم إصدار النشرة الدو

الدعم امليداني 

للمستويات األقل




