
 
 

                                                                            
                                                                                                                                                                          

                                                                
ي إطار مبادرة "حياة كريمة" 57تطوير ن: العنوا

 
ي أسوان ف

 
 مكتب بريد ف

 موقع اليوم السابع : المصدر 

 2٠2١ ديسمب   26 التاري    خ: 

 

 
 
نامج القوىم لتنمية وتطوير القرى المرصية ف "مبادرة حياة كريمة" بمحافظة أسوان  إطار يتواىل تنفيذ الب 

وعات  وتشهد   مختلف أعمال المشر
 
قرى ونجوع مركز ادفو بمحافظة أسوان معدالت تنفيذ عالية ف

 للجدول الزمن  والمعايبر والم
ً
 واصفات الموضوعة مسبقا. المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا

 
يد والنى بلغت حنى اآلن نحو  وعات تطوير وإنشاء مكاتب الب   57ويسلط اليوم السابع الضوء عىل مشر

 إطار الجهود المتواصلة النى 
 
 تسهيل العديد من الخدمات المقدمة للمواطنير  ف

 
مكتب بريد تساعد ف

ة تحقق رضاء المواطن بمختلف الخدمات تبذلها أجهزة الدولة إلحداث نهضة تنموية وخدمية ملموس
 .. المقدمة بكافة قطاعات العمل العام

 
 مجلس قروى القنان، حيث جارى 

 
وعات منها ف من تطوير  االنتهاءويشهد مركز ادفو العديد من المشر

يد بالوحدة المحلية لقرية القنان وىه مكتب بريد القنان و مكتب بريد حاجر السباعية ضمن  مكاتب الب 
مبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المرصى ومكتب بريد الرمادى بحرى، ومكتب بريد وادى ال

 . %١٠٠نسبه التنفيذ  والذى وصلتعبادى اول 
 

وعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والنى   قرى وادى الصعايدة تتم معدالت تنفيذ المشر
 
وف

ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة، حيث  تشهد قرية الشهامة إحالل وتجديد مكتب  4٠تخدم أكبر من 
يدية والمعامالت المالية و إدخال أحدث تكنولوجي ا المعلومات بريد الشهامة ليقدم جميع الخدمات الب 

يد  إلرضاء العمالء من مواطن  أسوان، تم افتتاح مكتب بريد حاجر ادفو بمعرفة لجنة من الهيئة القومية للب 
 بأسوان، كما انه من المقرر أن يفتتح مكتب بريد نجع هالل قريبا. 

 
 مركز كوم امبو تتواصل بقرية إقليت بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان أعمال المبادرة ال

 
رئاسية حياة  وف

كريمة، حيث تم تشغيل مكتب بريد الرغامة البلد بعد حل مشكله الكهرباء، حيث تقدم المكاتب الخدمات 
يدية المتنوعة مثل الحواالت والمعاشات والتوفبر للعمالء من  المالية والحكومية وتقديم الخدمات الب 

 أهاىل المنطقة. 
 

 مركز نرص النوبة يجرى تطوير وإنشاء العد
 
يدية النى تضم منافذ خدمة جديدة وف يد من المكاتب الب 

وماكينات حديثة والنى يتم إنشاؤها بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعمالء بإنهاء كافة المعامالت الخاصة 
يدية والحكومية والحواالت للعمالء بكل  بهم من خالل الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والب 

. سهولة ويش من ي
ى
 ها  مكتب بريد العالف

 
 القرى ليحقق لألجيال 

 
 خدمة المواطنير  خاصة ف

 
وعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"تساهم ف ومشر

 الحياة الكريمة والعرصية وإعادة بناء مرصنا الحديثة وتحقيق رؤية مرص 
 
 2٠3٠الحالية والقادمة حلمها ف

ا لتوجيهات الرئيس عب
ً
 دالفتاح السيىس رئيس الجمهورية. للتنمية المستدامة تنفيذ


