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للمركزالخصائص العامة
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الكفور والنجوع القرى التوابع الوحدات المحلية المدينة التقسيم األدارى للمركز
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الخصائص السكانية للمركز
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مناطق إعادة التخطيط وغير مخططة-الخصائص العمرانية للمركز 
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خاصةامالك 

منطقه( 4)عدد المناطق الغير امنه 

2درجة الخطوره ❑

عدد المناطق غير األمنة 01

الخطورةدرجة02

كم 6.18األمنةغيرالمناطقمساحة4

:عدد الوحدات السكنية بالمناطق الغير آمنة

وحدة سكنية2200

مدينة ساقلته–منطقة البدوىوسط مدينة ساقلته

مدينة ساقلته–منطقة باظه قرية الجالويه–عباسه منطقة
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الطرق: قطاع البينة األساسية



مياه الشرب: قطاع البينة األساسية
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33.723.924

المناطق التى تخدمها الشبكةمصادر المياه التى تغذيهاطول الشبكة كم اسم الشبكة

170شبكة قرية سفالق و نجوعها
محطة مياه نيده -1

محطة مياه سفالق االرتوازى-2

نجع –نجع حامد )شبكة قرية سفالق و نجوعها 

نجع–نجع عمرو –نجع حموده –ابو حجر 

نجع النزاوى-هرماس القبلى و البحرى و االوسط

نجع –سفالق القديمه –الجزيره البيضاء –

نجع عبد الاله –نجع الحوزه –الشيخ على 

(هارون

110شبكة عرب بنى واصل و نجوعها 

مياه شحاته مرجان محطة-1

محطة فاوجلى المدمجه -2

محطة مياه فاوجلى االرتوازى -3

بنى واصل و نجوع بنى واصل و شبكة مياه

الركابات و الكالبات و نجع خفاجى و فاوجلى و 

نجع خشبه 

محطة مياه الطوايل النقالى -1301شبكة مياه االرياف و نجوعها 

و شبكة الطوايل الشرقيه و الغربيه و القرامطه

الوصليه و نجع الزراعى و نجع الساقيه و نجع 

شعبان و نجع نفادى و نجع بهنساوى و نجع ابو

الحسن و نجع الشنشيفى

ساقلته المدينهمحطة مياه الطوايل النقالى-701شبكة مياه المدينه

شبكة مياه العواميه و نجوعها و 

الكتكاته
56

محطة الفراسيه النقالى -1

محطة الفراسيه االرتوازى -2

محطة العواميه االرتوازى -3

مياه العواميه و الكتكاته و نجوعها و نجعشبكة

السبيل و نجع الخواجات و نجع زهران و نجع 

الجواهرة

350شبكة مياه الجالويه و نجوعها

محطة الفراسيه االرتوازى -1

محطة الفراسيه النقالى -2

النقالى محطة المستعمره-3

محطة الظهير الصحراوى النقالى -4

محطة المستعمره االرتوازى-5

نجع –نجع عطيه )الجالويه و نجوعها شبكات

نجع–نجع المريس القبلى و البحرى –عباسه 

ع نج–نجع غيط الشيخ –نجع الشاذليه –الربع 

نجع –نجع عبد العال –نجع الوقف –صالح 

و (نجع حبيب نجع جاد الرب –المستعمره 

نجع الرشيدى –نجع عمران )الحرادنه و نجوعها 

و الفراسيه و نجوعها (



مياه الشرب: قطاع البينة األساسية
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العددأسم المحطة

الطاقة 

التصميمية

ث/ل

ث/الطاقة الفعلية ل

الفراسية النقالى4617.96الفراسية النقالى

الطوايل النقالى4614.85الطوايل النقالى

(الجالوية ) الظهير الصحراوى 2311.75(الجالوية ) الظهير الصحراوى 

المستعمرة النقالى2310.92المستعمرة النقالى

الكتكاته النقالي 2316.44الكتكاته النقالي 

فاوجلي المدمجة2323فاوجلي المدمجة

فاوجلى المكلورة2323.15فاوجلى المكلورة

الفراسية االرتوازى المكلوره2121.23الفراسية االرتوازى المكلوره

عطية مبروك المكلورة1514.65عطية مبروك المكلورة

الكتاكتة المكلورة1211.96الكتاكتة المكلورة

1732.88628976االجمالى

2021تعداد السكان لعام 
219103

يوم\ف\ل130يوم /ف/ل2021147فرد لعام/يوم /نصيب الفرد لتر



مياه الشرب: قطاع البينة األساسية
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خريطة بتوزيع شبكات مياه الشرب على مستوى المركز 

(م)الطول مادة الصنعم

455.8اسبستوس1

50.7حديد2

227.8بالستيك3

7زهر مرن 

2.2بولى ايثلين
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الكهرباء: قطاع البنية االساسية
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اسم المحطة
نوع 

المحطة
الطاقة االنتاجية

ال يوجدال يوجديوجدال

يوجداليوجداليوجدال

يوجداليوجداليوجدال

يوجداليوجداليوجدال

يوجداليوجداليوجدال

يوجداليوجداليوجدال

:والطاقةالكهرباءلقطاعالحاليالوضع

القدرةمنالنسمةنصيبمتوسط--
عالتوزيمحوالتعندالمتاحةالكهربية

معقولمعدلوهونسمة/أف354
مستوىعلىللمعدلبالنسبة

.الجمهورية

محافظةفياالستهالكمتوسط-
وك200.3يبلغسوهاج

علىأنهحينفيمشترك/شهر/س
وك196فيبلغالجمهوريةمستوى

مستوىعلى،مشترك/شهر/س
المركز؟

:نسبة تغطية الخدمة بالمحافظة  



بيان المحوالت الموجود بهندسة الكهرباء

كسعة المحول 
ا. ف . 

العدد الكلي 
للمحوالت

إجمالي السعات 
ا. ف. ك

ف.كالجهد   
معلقمبانيكشكمعلقمبانيكشك

3408089811
22

92216354821

خطوط الجهد المتوسط والمنخفض
الخطوط الهوائية 

للجهد المتوسط كم
نأكشاك السكاكيأكشاك المحوالتلوحة التوزيع

د الخطوط الهوائية للجه
المنخفض كم

المحوالت 
المعلقة

عدد الكشافات 
الليد

131.5292294131632025

الكهرباء: قطاع البنية االساسية



الخدمات الصحية: قطاع الخدمات
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المستشفى المركزى

مستشفى مركزى2❑
:االحتياجات❑

الوحدات الصحية

18: الوحدات الصحية الحالية❑
10:  الوحدات الصحية المطلوبة❑
5: الوحدات الصحية المطلوب تطويرها❑

االطقم الطبية

140:الحالىاالطباءعدد▪
50:المطلوبيناالطباءعدد▪

األسرة الطبية

64:  عدد األسرة الحالية ❑
:المعدل التخطيطى❑

04

03

02

01

نسمة1000/0

مكتب1: اجمالي العجز  الحالي من المكاتب الصحية▪
:عدد وحدات االسعاف بالمركز▪
مركز 4اجمالي العجز الحالي من مراكز االسعاف ▪



الخدمات التعليمية: قطاع الخدمات
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الخدمات الشبابية: قطاع الخدمات
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الوحدة المحلية 
مراكز عدد

الشباب
عدد مراكز الشباب 

المطلوبة 
عدد االندية 
الموجودة 

عدد المالعب الخاصةةعدد االندية المطلوب

--1-1بندرساقلته

----2قرية سفالق

-----الطوايل الشرقيه

----1الغربيهالطوايل

----1العواميه

-----فاوجلى

----1واصلبنى



الخدمات الشبابية: قطاع الخدمات
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17

:إجمالي المساحة المنزرعة
وخمسهواالفاعشرثالثة13035نحوالزمامداخلالمنزرعةالمساحةإجمالىبلغت

.فدانثالثون

:أهم المحاصيل المنزرعة بالمركز
دى و تتمثل اهم المحاصيل الزراعيه بمركز ساقلته فى القمحح و الحذره الشحاميه و الفحول البلح

السمسم و القطن و فول الصويا و قصب السكر و الموز

:أهم الصناعات الزراعية بالمركز
ال يوجد

قطاع الزراعة: توصيف األنشطة االقتصادية للمركز

:الجمعيات الزراعية 
جمعيه زراعيه14تبلغ عدد الجمعيات الزراعية بمركز ساقلته 
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المحاصيلم

المساحة
االجمالى

خارج الزمامداخل الزمام

فطفطفط

100129318-129218القمح1

419--419البصل الفتيل2

1547--1547الفول البلدى3

1538--1538الخضر4

817196-17188الحدائق5

12000---12000-النخيل6

49223431-223382البرسيم7

475--475قصب السكر8

764--764علف اخضر9

13192-157-13035-الجملة

قطاع الزراعة والرى: توصيف األنشطة االقتصادية للمركز

المجارى المائية والمصارف 

39عدد الترع1

97820اطوال الترع2

7عدد المصارف3

35700اطوال المصارف4
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قطاع الزراعة والرى: توصيف األنشطة االقتصادية للمركز

االحتياجات القرى التى تخدمهامتر\الطول المصرف/ اسم الترعة 

جارى التبطيننجع حموده–سفالق 1100سفالقترعة ساحل

ترعة الطوايل
4500

و الطوايل الشرقيه–شرق القرامطه
الغربيه

جارى التبطين

جارى التبطينالطوايل الشرقيه و الغربيه1500ترعة الطوايل

جارى التبطينالطوايل الشرقيه2000ترعة ساحل الطوايل

جارى التبطينالطوايل الشرقيه1160ترعة قناوى

جارى التبطينالطوايل الشرقيه–القرامطه شرق 2300ترعة حجازى

ترعة العواميه
6100

الطوايل –فاوجلى –بندر ساقلته 
العواميه-الشرقيه

جارى التبطين

جارى التبطينالعواميه-الطوايل الشرقيه 2300ترعة ساحل العواميه

جارى التبطينفاوجلى –الكتكاته 2040(مصرف سابقا )مجرى مائى ابو روضه 

جارى التبطينالجالويه1655(مصرف سابقا )مجرى مائى الوادى 

جارى التبطينالفراسيه-الحاجر 2400(مصرف سابقا )مجرى مائى ابو ليله 

جارى التبطينسفالق-نجع حموده 1500(مصرف سابقا )مجرى مائى العمده 

جارى التبطينالفراسيه3680جنابية الفراسيه
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قطاع الثروة الحيوانية: توصيف األنشطة االقتصادية للمركز

الوحدة المحلية 
القروية

االجمالىدوابجمالماعزاألغنامالجاموساألبقار

46020041025015130ساقلته
1465

الطوايل
37023042022020180

1440

بنى واصل
22015538023015130

1130

30013032027010130نجوع بنى واصل
1160

سفالق
1500530122072050300

4320

الجالويه
52021036019020160

1460

الفراسيه
52021036019020160

1460

الطب البيطرى

3عدد الواحدات البيطرية

عدد الواحدات البيطرية التى تحتاج

الى تطوير

وحدة سفالق -1

البيطريه

2عدد المجازر

نقص -1: أهم احتياجات قطاع الطب البيطرى
عجز فى عدد االطباء -2شديد فى العماله 

اثاث -4اجهزه بيطريه متقدمه -3البيطريين 
بالوحدات و مقر لالداره 

الدواجن
90عدد المزارع 

-االعداد التقديرية لالنتاج  

االسماك

-عدد المزارع السمكية

غير معلوم رسميا كمية االنتاج وفقاً لالنواع

البحيرات 
الطبيعية

جد وصف للبحيرات الطبيعية ان وجدت ومساحتها وكمية االسماك المنتجة فى حالة توا
اسماك بها



للمركزاالقتصادية العامةالخصائص
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االنشطة الحرفية واليدوية

النشاط
عدد

الوحدات
عدد 

المشتغلين
مناطق 

تواجد الحرفة 
التوصيف

الحصير الحلف بالحرادنه
حرفة معظم اهالى القريه

صناعة الحصير اليدوى من الحلفالحرادنه

مشاغل

للتدريب فقطبندر ساقلته11



الخدمات المحلية للمركز
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الوحدة 

المحلية

مواقف النقل الجماعى

اسم الموقف
المساحة 

(متر)

عشو/رسمى

ائى

عدد 

السيارات

بندر 

ساقلته
110رسمىهالقاهر-ساقلته 

120رسمىسوهاج-ساقلته 

45رسمىقسفال-ساقلته 

-ساقلته 

الجالويه
75رسمى

سياره350متر810االجمالى 

الوحدة 

المحلية

المخلفات الصلبة والعضويةظومةمنتوصيف

عدد 

/  المدافن

المقالب

العاملينعدد
/  حجم التراكم اليومي

االسبوعي بالطن

عدد 

المعدات

ال يوجدساقلته
4+دائم 8

سركى
طن يوميا30

مكبس 2

قالب 9+

1+لودر 3+

باك لودر

ال يوجدالجالويه
2+دائم 5

سركى
طن يوميا 15

+  قالب 3

باك لودر1

يوميا8.5سركى 3ال يوجدسفالق
2+ قالب 4

باك لودر



الخدمات المحلية للمركز
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الوحدة المحلية

منافذ البيع الثابتة والمتنقلة/ السويقات

تحصيل رسومنوعها(قيراط)المساحة السويقة

يتم التحصيلرسمى32االحد ببندر ساقلتهسوقساقلتهمدينة

ال يتم تحصيل رسومعشوائىبالشارعالجمعه بالحرادنهسوقالجالويه

ال يتم تحصيل رسومعشوائىبالشارعبالجالويهسوق الخميسالجالويه


