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 معلومات حمافظة السويس                                      نشرة 

املدرسةنفيذيتمكتبمبادرةيفاملساهمةإطاريفاللقاءوجاء

االحتاداتشعارحتت(وطننامستقبلنبينبيديدًامعًا)بعنوان

وأبدى.ديدةاجلاجلمهوريةظليفالقوميةواملشروعاتالطالبية
التفوقنممزيدهلممتمنيًابالطالبوفخرهسعادتهاحملافظ

اءأعضوالطالباتالطالبطرحاللقاءوخالل.باهرومستقبل
باحملافظةقامةاملاملشروعاتحولاألسئلةبعضالتنفيذياملكتب

عيدانياراعربتاللقاءويفالقوميةاملشروعاتبعضكذلك

اجمليدعبدللواءاالسيدبلقاءسعادتهمعنوالطلبةاملدرسةمدير

ذلككلسيادتهالشكربتوجيهوقاموا..السويسحمافظصقر
التنفيذىاملكتبألعضاءالتذكاريةالصوربعضالتقاطمت

احملافظالسيدمعللمدرسة

انهوامتنسعادتهعناحملافظأعرباللقاءوخالل

مشريًا..سالسويمبحافظةمرةألولالسفريباستقبال

مصرنيبتربطاليتالطيبةوالروابطالعالقاتإىل

امتلىعاحملافظةانعلياحملافظوأكدوالفاتيكان

النشاءواالمتيازاتالتسهيالتكافةلتقديماالستعداد

اللقاءويف.السويسأهاىلمجيعختدمجديدةمدرسة
ووجه..انالفاتيكميداليةالفاتيكاندولةسفريقدم

لىعوكذلكالضيافةحسنعلىللمحافظالشكر

ائفةللطاحملافظةتقدمهااليتواملساعداتاخلدمات

علىةحريصاملصريةالدولةأنمؤكدًاالكاثوليكية

قدمماكالشعبطوائفبنيالوطنيةالوحدةتدعيم

للسفريالسويسحمافظةدرعصقراجمليدعبداللواء

اللقاءرحضالسويسحملافظةلزيارتهوتقديراتكرميا

لكاثوليكيةاالطائفةرئيسساتيبولساألبمنكاًل

انالفرنسيسكالرهبانرئيسجملعومرادمبصر

ؤمنموالشيخاألوقافعاممديرراضيماجدوالشيخ

ةاألزهريللمنطقةاملركزيةاإلدارةرئيساهلواري

التعليموالرتبيةمديريةمديرعمارةوياسربالسويس

رانيةمطوكيلميالدأنطونيوسوالقمصبالسويس

مديرليمسمايكلواألببالسويساألرثوذكساألقباط

مديرنانحوالسريبالسويسالفرنسيسكاناآلباءمدرسة

بالسويسالصاحلالراعيمدرسة
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

لسويس،احمافظصقر،اجمليدعبدأحاللواءعقد

راجعةمباملختصةاللجانإجراءاتملتابعةاجتماعا

السيداربقرتنفيذها،اجلاريللعقاراتالبناءاعمال

حبضور2020لسنه218رقماحملليةالتنميةوزير

االستاذواحملافظنائبرمضاناهللعبدالدكتور

ؤساءورللمحافظةالعامالسكرتريسعداويخالد

هندسنياملنقابةوممثليالفينواملكتباالحياء

ياءاالحمستويعلياهلندسيةاإلداراتومديرى

داراتاإلمديريالياحملافظواستمع.املعنيةواجلهات
التاحلامنعددموقفحولباألحياءاهلندسية

عليءالبنااعمالالستئنافأصحابهامناملقدمة

.االحياءمستوي
.

ملختصةاواللجاناالحياءرؤساءعلياحملافظواكد

واطننياملعليالتسهيلوضرورةالعملبتكثيف

كمالالستحركةالعمللدفعامللفاتإنهاءوسرعة

منملقدمةاامللفاتالجنازاألوضاعوتصحيحالبناء

عليلتأكيدامتكما،القانوناطاريفاملواطنني

ستوىمعلىالتعدياتواملخالفاتمنعددإزالة

االحياء
أعمالاستئنافعلياللجنةوافقتاالجتماعويف

االحياءتويمسعلياملقدمةامللفاتمنلعددالبناء

املعاينةمنوانتهتاملطلوبةاألوراقاستوفتاليت

املشكلةواللجاناالحياءقبلمنالالزمة
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

ماعا؛اجت،،الوزراءجملسرئيسمدبولي،مصطفىالدكتورعقد

وذلكس،السويمبحافظةتنفيذهااجلارياملشروعاتموقفملتابعة

هشاماءواللوالسويس،حمافظصقر،اجمليدعبد/اللواءحبضور

نائبمضان،راهللعبدوالدكتوراهلندسية،اهليئةرئيسالسويفي،

الستشاريااملكتبرئيسالعربي،أشرفواللواءالسويس،حمافظ

.اهلندسيةيئةاهلرئيسمساعدشيحة،أمحدواللواءاهلندسية،باهليئة
الفرتةيفتشهداحملافظةإنالسويسحمافظقالاالجتماع،وخالل

مباشربشكلتتصلاليتالقوميةاملشروعاتمنكبرياعددااحلالية

الطيبجملمعاإنشاءاملشروعاتهذهومنباحملافظة،املواطننيحبياة

مشروعكذاوالشامل،الصحيللتأمنياجلمهوريةرئيسمبادرةضمن

أوىلمنسويسالتعتربحيثالكربى،واملدناحملافظاتعواصمتطوير

معدلصلووقدالعمالقالقومياملشروعهذاتنفيذيفاحملافظات

نفيذتيفشرعتاحملافظةأنوأضاف.متقدمةلنسبإىلفيهالتنفيذ
بطولويسالسترعةتطويرمشروعمنهااملهمة،املشروعاتمنجمموعة

إىلأشاركماع،املشرومناألوىلاملرحلةمناالنتهاءمتحيثكم،40

تضممدينة،35بواقعالقائمالعمرانتطويرملشروعالتنفيذياملوقف

نأموضحاسكنية،وحدةألف48حنوبهاسكنيةعمارة2000منأكثر

ويرتطمشروعإىلاحملافظتطرقكما.نسمةألف250خيدماملشروع
صحيرفصحمطةكفاءةورفعتطويريشملوالذيالريفيالقطاع

عامرقريةتطويروكذاوالكراني،احلسين

كهرباء–يصحصرف–مياه)التحتيةالبنيةمرافقجبميع

االنرتلوكوالرصفأعمالإىلباإلضافة(اتصاالت–غاز–

 .واإلنارة
الرتكيزشملتللمحافظةاملستقبليةالرؤيةأناحملافظوأوضح

يتعلقفيماأنهإىلالفتااحملاور،وتطويراإلسكان،:ملفاتعلى

وفرتةاحملافظفإنباحملافظة،اجلديدةاإلسكانمبشروعات

الطرقبومتصلةالعمرانياحليزداخللالمتدادمواقع3عدد

يئةاهلعليهانفذتفدانا،192إمجاليةمساحةعلىجيدبشكل

13200بإمجاليسكنيةعمارة563عدداملسلحةللقواتاهلندسية

.نفيذهاتمناألخريةاملراحلمناالنتهاءجاريسكنيةوحدة
مواقع3ددعمؤخراالسويسحمافظةوفرتاإلطار،نفسويف

ةمساحعلىجديدةإسكانمشروعاتإلقامةجاهزةأخرى

وحنبإمجاليسكنيةعمارات910تستوعبأفدنة310إمجالية

.سكنيةوحدة21300
مشروعإىلارةاإلشمتتوالطرق،احملاورمبشروعاتيتعلقوفيما

109الكممنةبداي(السويس–القاهرة)طريقتطويراستكمال
مشروعوكذاكم،16.5بطولإيران/مصرطريقتقاطعوحتى

(السويس–القاهرة)اإلقليميةالطرقبنيرابطحمورإنشاء

.زاهركريفميدانمعالربطمع(الزعفرانة–اإلمساعيلية)و
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

جتماعاالسويسحمافظصقراجمليدعبدأحاللواءعقد

اهللعبدورالدكتحبضورالسويسحملافظةالتنفيذىاجمللس

داوىسعخالداالستاذوالسويسحمافظنائبرمضان

مديربنائصفارحممدواللواءللمحافظةالعامالسكرتري

لمحافظةلالعسكرىاملستشارموسىأمحدالعميدواالمن

اجمللسرحضاحملافظكمامكتبعاممديرسعدرامىوالعقيد

عبدهيدسوالنائبخشانةامحدالتائبمنكالالتنفيذى

واالحياءورؤساءالشيوخجملسأعضاءشوشةحافظوالنائب

املصاحلواألمنيةوالتنفيذيةالقياداتواملديرياتمديرى

جملالساواالهليةللجمعياتاالقليمىاالحتادواحلكومية

بدايةفىو.للمحافظةالتنفيذياجمللسوأعضاءاملتخصصة
مديريةتوقياداالشرطةلرجالالشكراحملافظقدماالجتماع

الوطنىجبهمبواقيامهمواملتميزادائهمعلىبالسويساألمن

الشكراحملافظقدمكماواالستقراراالماناالمنحفظفى

بالسويسبارالكوتعليماالميةحملوالعامةاهليئةفرعملدير

.باالداءواالرتقاءالعملفىالخالصها

طريقطويرتمبشروعالتنفيذمعدالتوزيادةبتحسنيموجها

ملرحلةامناالنتهاءسرعةواالمساعيليةوطريقالسخنة

احملافظأكداالجتماعوخاللالثانيةاملرحلةيفوالبدءاالوىل

املرورنمالكاروعرباتمبنعاملرورواالحياءرؤساءعلى

احلضارىظهراملعلىللحفاظالكورنيشوالرئيسيةبالطرق

القاءبيقوممنكلحماسبةعليمشددا،للمحافظة

جلانيلبتشكاحملافظواشاروالقمامةوالنفاياتاملخلفات

تطبيقوارعالشوفىالنظافةمتابعةواالحياءعلىللمرور

للمرورانجلبتشكيلاحملافظواشاراملخالفنيعلىالغرامات

الغراماتطبيقتوالشوارعفىالنظافةمتابعةواالحياءعلى

والصحةواءاالحيرؤساءعلىصقرأكدكمااملخالفنيعلى

بنيالوعىرنشبضرورةاالهليةاجلمعياتوواالوقافالتعليم

ذلكوفالاالطشللمرضضدالتطعيمبأهميةاملواطنني

11منفرتةالفىستبدأالتىوالتطعيممحلةخاللمن

وملدارساخاللمنبالتوعيةذلكوديسمرب14إىلديسمرب

الكنائسواملساجد
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 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

مبكتبهويسالسحمافظصقراجمليدعبدأحاللواءاستقبل

إدارةلسجمرئيسالقطباهلاديعبدحممداالستاذاليوم

ائبنرمضاناهللعبدالدكتورحبضورالقوميةاملعاهد

لمحافظةلالعامالسكرتريسعداويخالدواألستاذاحملافظ

عليالتأكيدمتاللقاءويفالتعليميةاألبنيةهيئةومسئولي

أبناءيعابالستالسويسمبحافظةقوميةمدارسإنشاءأهمية

املساعدلعاماالسكرتريمنجلنةتشكيلاحملافظقرر.السويس
ومديريةالتعليميةاألبنيةهيئةومسئوليالقوميةواملعاهد

عقدواإلجراءاتكافةالختاذالسويسوالتعليمالرتبية

لسالمامبدينةقوميةمدرسةإلنشاءاألعماللبدءاجتماع

قاملسويساحمافظصقراجمليدعبدأحاللواءمنبتكليف

نصارليدوواللواءاحملافظنائبرمضاناهللعبدالدكتور

عطاليعوالدكتورامليدانيالثالثاجليشقائدعنممثال

رؤساءوالتنفيذيةوالقياداتالسويسجامعةرئيسنائب

عنممثالواالوقافمديريةوممثلياملديرياتومديرياالحياء

مبناسبةهنئةالتبتقديمالسويسحملافظةالعسكرياملستشار

.امليالدعيد

العاماسبةمبناالقباطلألخوةالتهنئةاحملافظنائبوقدم

عليهنعمتيتمانوجلعزاملوليداعيًا..اجلديدامليالدي
والروحصرينياملبنيالرتابطعلىمؤكدا.السويسشعب

السالمانليامشريا،طويلةلسنواتمتتداليتالوطنية

لشعبايربطالذيهوالواحدواملصريوالعزميةواحملبة

صقراجمليدعبدحأاللواءالسيدامنياتعنومعربا..املصري

عيداحتفاالتبقضاءاألقباطلألخوةالسويسحمافظ

وسعادةخرييفسعيدميالد
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 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

الغرفةعليالسويسصقرحمافظاجمليدعبدأحاللواءشدد

احلمالتبتكثيفواألحياءالتموينومباحثوالتموينالتجارية

للتأكيدعاتواجملمواحملالتللسوقاليوميةواملتابعةوالتفتيش

جاءسلعةالياالحتكارومنعاملعروضةالسلعمجيعتوافرعلي

غرفةالممثليحبضورالسويسحمافظاجتماعخاللذلك

قياداتوالاألحياءورؤساءالتموينمديرياتومديريالتجارية

نائبمضانراهللالدكتورعبدحبضوراملعنية،واألجهزةالتنفيذية

عامالالسكرتريسعداويخالدواالستاذالسويس،حمافظ

مديرسعدرامىالعقيدمنكالاللقاءحضركماللمحافظة
العسكرياملستشارموسىأمحدوالعميدالسويسحمافظمكتب

رئيساملالحوحممدالتموينعاممديررشادوحممدللمحافظة

ايةمحجهازوفرعبالسويسالتجاريةالغرفةادارةجملس

واقفاملومديريالتموينومباحثاالحياءورؤساءاملستهلك

عبالشورؤساءباحملافظةاملخابزومشروعاالسواقومشروع

استمعاللقاءويف.بالسويسالتجاريةبالغرفةاملختلفةالغذائية
بالغرفةاملختلفةالشعبرؤساءمنصقراجمليدعبداللواء

السلعتوفرييفشعبةكلدورحولبالسويساملصريةالتجارية

قانونيةاتإجراءاختاذسيتمانهعليمشددا،االستغاللومنع

شديدة

لسببببلع وحماسبببببة مببببن يتالعببببب بقببببوت الشببببعب ويرفببببع أسببببعار ا 

سبببتغلنياملالغذائيبببة مبببن حمتكبببري السبببلع مبببن بعبببض التجبببار      

ناسبببة  احملببافظ مديريببة التمببوين بتوفرياالرزباسببعار م   وكلببف 

للجميببببببببببببببع بالتنسببببببببببببببيق مببببببببببببببع جملببببببببببببببس ادارة الغرفببببببببببببببة  

وأكد السبتهالكية اواجملمعبات للتجبار التجاريةبالضافةلطرح

ي منافببببذ يف احملببببافظ أن الببببباب مفتببببوح ملببببن يرغببببب يف إقامببببة أ 

تكبببار منببباطق امعبببات السبببكان بالسبببويس ،بهبببدف مواجهبببة اح   

طبب البيطبرى   السلع وتوفريها بأسعار خمفضة ، مشددا علبى ال 

ضببببط واالحيببباء والشبببعبة التجاريبببة باسبببتمرار عمبببل مببببادرات ل 

للحوم والسلع وتوفري السلع ، كذلك كلف بفتح شوادرلبيع ا

الببببببيض بأسبببببعار خمفضبببببة للمبببببواطنني ، و تبببببوفري البببببدواجن و 

سببعار واالمسبباك واخلضببروالفاكهة مببع العمببل علببى خفببض األ 

ق وأكبببد صبببقرعلي االهتمبببام برغيبببف العبببيش واغبببال   .وتثبيتهبببا
شبدد  كمبا  لبوزن،  املخابز اليت تتالعب يف جودة رغيف اخلببز أو ا 

تببزام بببالبيع  احملببافظ علببى تكثيببف احلمببالت علببى احملببالت لالل   

أى حمبالت  بالسعر احملدد جلميع السلع والتأكيد علبي إغبالق  

توفريكميات تستغل املواطنينوأشارصقرعلي شعبة البقوليات ل

ام املقبلبة وعبرض   كبرية من احلبوب يف احملال التجارية يف األيب 

.لسويسكميات كبرية عربمنافذ متعددة يف مجيع أحياء ا
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 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

حبضورالدكتورالسويسحمافظاجتماعخاللجاءذلك

السكرتريي،سعداوخالدواالستاذاحملافظ،نائبرمضان،عبداهلل

مديربنائصفارحممداللواءحضركما،للمحافظةالعام

فظةللمحاالعسكرياملستشارموسيأمحدوالعميداالمن

ومديرىياءاألحورؤساءاحملافظمكتبمديرسعدراميوالعقيد

الغازووالكهرباءالصحيوالصرفوالصحةاخلدماتمديريات

واالسعافلفيناواملكتباملدنيةواحلمايةواملرافقواملرورالطبيعي

ميلوالتجاحلدائقوجهازالسريعوالتدخلالطوارئوفريق

واملسيحياالسالميالدينرجالووالشواطئالشاليهاتومشروع

حتفاالتاالأنعلىاحملافظأكداالجتماع،ويف.املعنيةواجلهات
عيدتاحتفاالأثناءبالكنائسوحمددمنظمبشكلستكون

احملددةاإلجراءاتبتنفيذااللتزامأهميةعلىمشدًداامليالد،

لتهنئةااحملافظوقدماالحياءورؤساءالعامةاملرافقملديري

اجلديدةةوامليالديوالسنةامليالدأعيادحلولقربمبناسبة

فيذيةوالتناألمنيةاجلهاتمجيععلىالسويسحمافظواكد

كلوتأمنيامليالدعيدالستقبالاالستعداددرجةرفعواألحياء

شغيلوتبرتكيبواأللتزاماألحياءمستوىعلىالكنائس

رؤساءلىعوالتأكيدالكنائسمجيععلىاإللكرتونيةالبوابات

معحيالصالصرفوخطوطالكهرباءومراجعةمبتابعةاألحياء

بكلاحمليطةةاملنطقونظافةاحليويةباملرافقاملعنيةاملديريات

كنيسة

 

فتيشتمحالتباستمرارالتموينمديريةعلياحملافظاكد

توفريعلىوالعملواملخابزواحملالتواملطاعماألسواقعلى

االسعاروضبطوتوفرياالستهالكيةباجملمعاتاللحوموالدواجن

واكد.واحملالتواالسواقباجملمعاتالغذائيةالسلعجلميع
دورميعجبالعامةواالنارةالكهرباءاعمالمراجعةعلياحملافظ

احمليطةباملناطقالعامةاملرافقاعمالاليباالضافةالعبادة

رفةغومتابعةعملباستمرارتوجيهاته«صقر»بهموأعطى

ملياتعغرفمعبالتواصلباحملافظةالرئيسيةالعمليات

إىلمشرًياالد،امليبعيداالحتفاالتفرتةخاللاألخرىاملديريات

إدارةخاللمنالسويسحملافظةالرئيسيةالطرقمتابعةأهمية

انتشارخطةبتنفيذاإلسعافمديرمرفقاحملافظوكلف.املرور
عيدباالحتفاالتفرتةخاللساعة24مدارعلىاإلسعافسيارات

الكنائساروجبوالرئيسيةالطرقعلىوالتواجداجمليدامليالد

رفعبالصحةوزارةوكيلعلىوأكد.واملنتزهاتالعامةواحلدائق
األدويةوتوفريالعامةالسويسمبستشفياتاالستعداددرجة

العامةاملستشفياتهذهداخلللعالجالالزمة
الصرفلشرباملياهالقناةشركةفرعرئيساحملافظكلفكما

خطوطولغرفوالصيانةالتطهرياعمالبتكثيفالصحي

رؤساءمعقبالتنسيباوالاوالاملخلفاتورفعالصحيالصرف

ياءاالح
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 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

جتماعااالسويسحمافظصقراجمليدعبدأحاللواءعقد

منتصفالمتحاناتالسويسحمافظةاستعداتقراراتملناقشة

ائبنرمضاناهللعبدحبضورالدكتور2022/2023الدراسىالعام

مناالمديرنائبصفارحممدواللواءالسويس،حمافظ

لمحافظةلاملساعدالسكرتريالعامالدينسراجإيهابوالعميد

تشاراملسموسىأمحدالعميدمنكالاللقاءحضركما

حمافظمكتبمديرسعدرامىوالعقيدللمحافظةالعسكري

الرتبيةةمديريمديرعاموياسرعمارةاالمنيةوالقياداتالسويس

باملنطقةيةاملركزاالدارةرئيساهلواريمؤمنوالشيخوالتعليم

ةاالبنيهيئةمديرعاماحلرانيعليواملهندساالزهرية

لشئونظاحملافمستشارالشاعروسلميبالسويسالتعليمية

وممثليالتعليميةاالداراتومديريالفينواملكتبالتعليم

لقابضةاالشركةوفرعوالكهرباءوالصحةالصحيالتأمني

ضرورةرعلىصقأكدالصحيوالصرفالشربملياهبالسويس

فرتةخاللباملدارسللعاملنياالنضباطدرجاتبأقصىااللتزام

االمناءجمالسمعوالتنسيقاملدارسجلميعاالمتحاناتعقد

تنفيذعلىيضااأكدوحتثقدالتىللمشكالتحلولضعوو

كلوقبةاملراوالنظامجلنةتشكيلوواالجراءاتالقرارات

رؤساءيعلمؤكدااملنظمةللقراراتوفقًااالمتحاناتماخيص

التأكدواملدارسحولالنظافةأعمالمتابعةبضرورةاالحياء

تواجدعدمواالشغاالترفعمتابعةكذلكوالقمامةرفعمن

.بالطالعلىللحفاظاملدارسجبواراجلائلنيالباعة

االزهريةقةباملنطاملركزيةاالدارةرئيسعلياحملافظواكد

عنيةاملواجلهاتاالحياءرؤساءمعالتنسيقبالسويس

ملعاهدامستويعليالنقلصفوفامتحاناتالستقبال

تابعةمضرورةعلىصقرشددكمابالسويساالزهرية

واحلمايةرطةالشوأقساماملرورمعبالتنسيقالتأمنياجراءات

ضرورةليعوالتأكيداالسعافومرفقاملرافقوشرطةاملدنية

أبواببللمواصفاتمطابقةوتكونالكنرتولحجرةتأمني

جلانعلىثلامبشكلتوزيعهاواالطفاءاجهزةوتوفريحديد

نارةاالمبراجعةالكهرباءقطاععلىأكداالمتحاناتكما

داخلالكهرباءومراجعةباملدارساحمليطةبالشوارعالعامة

املسائيةةالفرتيفاالمتحاناتفيهاستقاماليتاملدارس

بانشاءيموالتعلالرتبيةمديريةعاممديراحملافظوكلف.
للشهاداتةباملديريالتعليميةاملراحلجلميعاالسئلةبنك

سريةأجلمنالنقلملراحلالتعليميةباالداراتوفرعالعامة

علىيضااوالتأكيداالسئلةتسربومنعاالسئلةوتامني

أىتداولوعدموالتصحيحاالمتحاناتأعمالسرية

التواصلصفحاتعلىاالمتحاناتختصموضوعات

انجلداخلاحملمولالتليفوناستخدامومنعاالجتماعى

ألبنيةاهيئةفرععلياحملافظوأكد.والتصحيحاالمتحانات
وإجنازهلعملامبتابعةوالتعليموالرتبيةبالسويسالتعليمية

مندمةاخلودخوهلماالنيلومدارسالقوميةاملدارسإلنشاء

السويسبالتعليميةالعمليةخلدمةالقادمالدراسيالعام
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 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

رئيس جملس الوزراء يف زيارة حملا

مدبولي يستهل 

والشيوخ بالسويس ويفتتح املركز التكنولوجي و

رئيــس الــــــــوزراء يتفقــــــد 

وحمطة صرف صحي الزراير باألربعنت واجملمع الطيب للتأ

البوزراء،  الدكتور مصبطفى مبدبولي، رئبيس جملبس    بدأ 

؛ لتفقبببد صبببباح اليبببوم، زيبببارة موسبببعة حملافظبببة السبببويس

رافقبببه عبببدد مبببن املشبببروعات التنمويبببة واخلدميبببة هلبببا، وي

عبببدل، خالهلبببا كبببل مبببن املستشبببار عمبببر مبببروان، وزيبببر ال    

كان، والبببدكتور خالبببد عببببد الغفبببار، وزيبببر الصبببحة والسببب  

ضببببة، والببببدكتور أشببببرف صبببببحي، وزيببببر الشببببباب والريا   

والبببببدكتور عاصبببببم اجلبببببزار، وزيبببببر اإلسبببببكان واملرافبببببق     

لتنميبة  واجملتمعات العمرانية، واللواء هشبام ممنبة، وزيبر ا   

لسببويس، احملليببة، واللببواء عبببد اجمليببد صببقر، حمببافظ ا     

لدولببببة، واملستشببببار حممببببد بكببببر، رئببببيس هيئببببة قضببببايا ا   

لشببئون والببدكتور سببيد إمساعيببل، نائببب وزيببر اإلسببكان    

، نائببببب البينببببة األساسببببية، والببببدكتور عبببببد اهلل رمضببببان

 .افظةاحملافظ، وعدد من القيادات التنفيذية باحمل
 ملحق مع العدد 

 

 هذا الشهربنشرة اخلاص البقية بامللحق 



 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 

 ومبببات إصبببدار النشبببرة الشبببهرية للمعل

متضببببببمنة2022ديسببببببمربشببببببهرعببببببن 

، الزراعبببببببببة»بعنبببببببببوان املوضببببببببوع األول 

الببببببببري»بعنببببببببوان املوضببببببببوع الثبببببببباني 

ان بعنبببببووالصبببببرف، املوضبببببوع الثالبببببث   

 .السياحة»

 وليببة املؤشببرات والتعليقببات اجلدإعببداد

.ديسمربلنشرة شهر

 لبببي بأعمبببال االسبببتعارة والبببرد عالقيبببام

االستفسببببببببببببارات وتقببببببببببببديم خدمببببببببببببة 

.تبةاملكمعلوماتية للمرتددين علي 

 البببببرد علبببببي الفاكسبببببات البببببواردة مبببببن

جملبببببببس البببببببوزراء ووزارة التخطبببببببيط  

لبواردة مبن   والتنمية احمللية واملكاتبات ا

.املختلفةاجلهات 

 البيانببببات اخلاصببببة برتاخببببيص إعببببداد

ندسبية  املباني الصبادرة مبن اإلدارات اهل  

باألحيبببببببباء للمحافظببببببببة عببببببببن شببببببببهر  

قببببم ر)األتببببي متضببببمنة 2022ديسببببمرب

–قبع  املو–تاريخ الرخصبة  –الرخصة 
اسبببببببم طالبببببببب –مهندسبببببببي املشبببببببروع 

وابببق عببدد ط–نببوع املبببين  –الرخصببة 

لببب مركببز وذلببك بنبباء علببي ط(املبببين

0معلومات جملس الوزراء 
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–للقاءات ا-االجتماعات  : ثانيا 
:  الندوات

مبدير  ة مت عقد االجتماع الشهري برئاسب 

لقبرار  مركز املعلومات ودعبم اختباذ ا  عام 

بببببببببباملركز مبببببببببديري اإلدارات والسبببببببببادة 

مبببببببديري مراكبببببببز معلومبببببببات والسبببببببادة 

 العمببل األحيبباء واملببديريات ملناقشببة سببري   

حللبببول واملشببباكل البببيت تعوقبببه وإ بببادا ا

.هلااملناسبة 
 

 

:علوماتتقييم نشرات امل: ثالثا
علومببببات قامببببت جلنببببة تقيببببيم نشببببرات امل

لومببببات للمسببببتويات بتقيببببيم نشببببرات املع 

.األحياءالواردة من 

 

 

:ين املتابعة الدعم الف: رابعا

مليدانيبببة قامبببت إدارات املركبببز باملتابعبببة ا

والببببببببدعم الفببببببببين لوحببببببببدات ومراكببببببببز  

–ت مبببببببديريا) املعلومبببببببات للمسبببببببتويات 
 (.أحياء



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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اإللكرتونيبببة البواببببةيف ظبببل التكنولوجيبببا احلاليبببة، تبببوفر 

ن حتببببى الديناميكيببببة والببببيت متتبببباز باحليويببببة ممببببا ميكبببب  

يببادة رضببا ألصببغر األعمببال أن تنجببز بسببهولة مبببا يضببمن ز 

الوصبول  ن مبع التكنولوجيبات احلاليبة، ميكب    . املستخدمني

 وبتكلفة أقلوقتعلى شبكة اإلنرتنت يف أقل للخدمات 

 البوابةأهمية 

تهببببم تقببببوم البوابببببات بتقببببديم األخبببببار واخلببببدمات التببببى 

ملسبتخدمني  للتسبهل علبى ا  ، مستخدميها فى موقبع واحبد  

لزيببارات ممببا يشببجعهم علببى ا  ، عنبباء البحببث وهببدر الوقببت  

 ، الدائمة للبوابة

 

 :وابات هيومن ضمن اخلدمات اليت تقدمها الب

 عن احملافظة  نبذة 

 الركن اخلاص باالستثمار

 الركن االعالمى

 السياحة 

 اخلدمات  

 :اهم الروابط

–ى بوابببببببة الشببببببكاو –املناقصببببببات –وظببببببائف )

 (املرور–السجل املدنى 

 فى ظل التحول الرقمى

الية  الفعو أثرها على وسائل التواصل ااجلتماعي 

 (  3)العامةالتنظيمية للمؤسسات 
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جلتماعيااالتواصلشبكاتإحدىاليوتيوب

لفيديواملفاتخاللمنللتواصلخمصصة

وتقنياتهاوباليوتيشبكةخاللمنيتمحيث

تواصلالمناملستخدمنيمتكنياملتطورة

علىللتعرفبالفيديواملصورةبامللفات

لتناقشواباحملافظةاملتعلقةاالخبارأحدث

هىو.امللفاتتلكحولارءاملوتبادل

 :عامليةوسيلة

 tubeYouاليوتيوب                                     
املؤسساتاهتمتاليوتيوبشعبيةزيادةمع

ودعكمستاستخدامهااملختلفةاحلكومية

الكبريةلإلكاناتنظرا:الفيلميةللملفات

حفظلىعالقدرةمناليوتيوبمتيزاليت

لفيلمية،اامللفاتمنمتناهيةغريمساحات

لفاتملكمستودعاليوتيوبتوظيفمت

وفعالياتباحداثواخلاصةالفيديو

 احملافظة



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

تبةالتوثيق واملكنشاط



 2021-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

نشاط التوثيق 

واملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 الثورة الصناعية ومثارها االجتماعية والقانونية :ابأسم  الكت

 امحد حسن الربعى0د : املؤلف

 احملتويات
ر فى الصبناعة  التطو-االخرتاعات الفنية والصناعية–الفتوحات االستعمارية 

 . تقسيم اجملتمع لطبقات –تطور طرق ووسائل النقل –

 اجمللة  

 

 احمللية

حى فيصبل  –عني حى االرب–حى السويس –السويس بلدى  –صوت االربعني 

–الببوعى –اخبببار السببويس  –ابنبباء السببويس  –صببوت القنبباة  –حببى عتاقببة  –
 0سةراى الشباب السواي–الفرسان –البداية املصرية –السوايسة 

 التزويد

 البــث اإلنتقائـــــى

التاريخإليهااجلهة التى مت البثنمصدر البيااملوضوعات التى مت بثهام

ة يوميبة  متابع: وكيل صحة السويس1

طفالحلملة التطعيم ضد شلل األ
2022-12-12مديرية الصحةاالهرام

ألبببببف طبببببن أرز  400لبببببدينا : التمبببببوين2

لشعبفائض وال تهاون فى قوت ا
اليوم السابع

2022-12-13ةمديرية التموين والتجار

ألبببف طبببن  145اإلفبببراج عبببن  : الزراعبببة3

مليون دوالر70أعالف بب
اخبار اليوم

2022-12-18مديرية الزراعة

أكبببرب مصبببر ستصببببح: دراسبببة دوليبببة4

منبببببببببتج للهيبببببببببدروجني األخضبببببببببر يف 

مليون طن سنويا20أفريقيا بب
2022-12-27مكتب االستثماراالهرام

عببرف علببى  ت.. «الزراعببة يف كببل مصببر 5

أنشبببببطة وجهبببببود مبببببديريات الزراعبببببة    

اسبوعوالطب البيطري خالل
 االهرام

مديرية  –مديرية الزراعة 

الطب البيطرى
27-12-2022
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كتابنبذة خمتصرة عن حمتويات ال

إستمارة البيانات البليوجرافية

 رؤى مستقبلية عنوان الكتاب

 461 عدد الصفحات

 ميتشيو كاكو املؤلف

 607 التصنيف

 املطبعة
الكويت

األممتقدمعلىالتجربةوتدل0العصورمرعلىوتطورهاألنسانحياةفىبارزأثروالثقافةللعلمكانلقد

العشرونالقرنشهدولقد0أهميتهتدركملالتىتلكوختلف0حضارتهابناءفىالعلمعلىأعتمدتالتى

ين؟والعشرالواحدالقرنفىالعلميقودناأينفإىل0احلياةمناحىكلمشلضخماعلمياتراكما

أحدوهو0كاكويوميتشمؤلفهقابلوقدوالعشرينالواحدالقرنفىالعلمموضوعالكتابهذايتناول

سنواتعشرمدىعلىعاملا150منأكثرنوبلجائزةوحائز0الفيزياءفىالفائقةاألوتارنظريةمؤسسى

والعشرينالواحدلقرنافىالعلمعليهاسيسريالتىاألااهاتاستقرأوحبوثهموااربهمأرائهمعلىوبناء

والثورةاملعلوماتيةالثورة:وهىثوراتثالثإىلالعلمىالتقدمتقسيمعلىحتليلهفىالكاتبويعتمد0

الضيقخصصالتعصرأنتهاءإىلموضوعمنأكثرفىيشريفهوذلكومع0الكموثورةالبيوجزيئية

الثوراتتالقحواملختلفةاجملاالتبنياملثمربالتعاونتتصفجديدةمرحلةوبداية0العلمفىواألختزال

0الثالث

ويضربشائقةبطريقعقدهاملالنظرياتمنكثرياوتناولبسيطةواضحةبلغةالكتابهذاكتبلقد

املستقبلفىللعلمهلائلةااألحتماالتعلىعينيهتفتحمشوقةمادةاملثقفللقارئيقدموهوحمسوسةأمثلة

0العاملىفاملنتشرةالعديدةالعلميةالبحوثومراكزاملخترباتفىحاليًاما رىعلىوتطلعة
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موضوع النشرة

زيارةإن:السويسحمافظصقراجمليدعبداللواءقال

ووزراءمدبوليمصطفىالدكتورالوزراءجملسرئيس

اإلسكانووالرياضة،والشبابوالسكان،والصحةالعدل،

مثمرةة،احملليوالتنميةالعمرانية،واجملتمعاتواملرافق

تمشروعاالستكمالجنيهمليون300ضخيتموسوف

لبتصرحياتيفالسويسحمافظأشار.باحملافظةالتطوير

ألعمالاحبجمأشادالوزراءجملسرئيسأن،24القاهرة

أبرزهامنوبالسويس،تتماليتاملشروعاتيفاملنفذة

افظحموأضاف.الرتعوتبطنيالطيباجملمعمشروع

هوالوزراءلسجمرئيسزيارةمكاسبأبرزمنأنالسويس

كرميةياةحالرئاسيةاملبادرةيفالريفيالقطاعإدراج

ومدهالريفيةاالقرىتطويرمنسريًعاواالنتهاءلتنميته

عبدللواءاوقال.التنمويةواملشروعاتاملختلفةباخلدمات

بسرعةّجهومدبوليمصطفىالدكتورإن:صقراجمليد

لسخنةاالعني–السويسطريقتطويرمناالنتهاء
بنياميربطحمورًياطريًقاباعتبارهكيلو60بطول

ةحمافظحتىوالسويساإلداريةوالعاصمةالقاهرة

السويساةلقناالقتصاديةاملنطقةوخيدماألمحر،البحر

احملافظأشارو.السياحيةوالقرىواألدبيةالسخنةوموانئ

3نهاماااه،لكلمروريةحارات6سيصبحالطريقأنإىل

 الصغرية،للسياراتحارات

كببببباري لتفببببادي 3حببببارات للشبببباحنات، مببببع تنفيببببذ 3و

تفقببببببد الببببببدكتور مصببببببطفى  .أنفبببببباق10املزلقانببببببات، و

مببببدبولي، رئببببيس جملببببس الببببوزراء، ومرافقببببوه، أعمببببال    

مبنطقة عتاقة العني السخنة،-تطوير طريق السويس 

 .يف ختام زيارته إىل حمافظة السويس

اعتبببار وأكببد رئببيس الببوزراء علببى أهميببة هببذا املشببروع ب   

نبباطق  الطريببق حمببوًرا مهًمببا يببربط بببني العديببد مببن م      

صبادية لقنباة   التنمية، على رأسبها املبوانئ واملنطقبة االقت   

واء حسببام واسببتمع مببدبولي إىل شببرح مببن اللبب   .السببويس

رق والكبباري،  الدين مصطفى، رئيس اهليئة العامة للطب 

كببم، ويسببتهدف 60الببذي أوضببح أن املشببروع يببتم بطببول 

بزيببادة حتسببني مسببتوى اخلدمببة واألمببان علببى الطريببق  

ت عبببن عببرض الطريبببق وحاراتبببه، وفصبببل مسبببار الشببباحنا 

علبببببى السبببببيارات الصبببببغرية، وتنفيبببببذ أعمبببببال صبببببناعية أ

ئببببة أن وأضبببباف رئببببيس اهلي .مزلقانببببات السببببكة احلديببببد 

مبوانئ العبني   املشروع يستهدف زيادة كفاءة الربط ببني 

اة السويس، السخنة، واألدبية، واملنطقة االقتصادية لقن

ملشروع مع بإضافة سعات مرورية جديدة، كما يتكامل ا

امببل مببع  خمطببط القطببار السببريع املكهببرب، وكببذا التك   

ختلفبة،  خمطط مدينبة السبويس اجلديبدة مبراحلبها امل    

ينبببببة ورفبببببع كفببببباءة البببببربط بينمدينبببببة السبببببويس ومد  

 .السويس اجلديدة
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مع القانون
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إنشاءشأنيفاملرافقالقانونبأحكامُيعمل

.املصريالصحياجمللسوتنظيم
تكلياخر يمجيععليأحكامهوتسري

شري،البالطبكلياتوهيالصحيالقطاع

الطبيعي،والعالجوالصيدلة،واألسنان،

منوغريهاالبيطري،والطبوالتمريض،

بهاريصداليتاألخريالصحيةالتخصصات

سريتكما،الوزراءجملسرئيسمنقرار

،ملسلحةاالقواتطبكليةخر يعليأحكامه

،ملسلحةابالقواتالعسكريةالطبيةواألكادميية

.األزهرجبامعةالصحيالقطاعوكليات
أحكبامفبقواملنشبأاملصريالصحياجمللسحيل

العليااللجنةحمل،املرافبقالقبانون

جملبسيبسرئبقبراراملنشبأةالطبيبةللتخصصات

اهليئةحملوكذا،1998لسنة3رقمالبوزراء

بقرارنشأةامللألطبباءاإللزاميللتدريباملصرية

،2016لسنة210رقمالوزراءجملسرئيس

،التزاماتهماجبميعويتحمبل

اتوالعقاراهليئةحقوقمجيعإليهوتبؤول

 .يةاملصرفوحساباتهاوأمواهلاهلااململوكة

دريبللتاملصريةباهليئةالعاملونوُينقل

ملصرياالصحياجمللسإليلألطباءاإللزامي

دالتهم،وبوأجبورهم،الوظيفية،مستوياتهمببذات

الامبوالعينية،النقبديةومزاياهموإجازاتهم،

أوعالواتمنمستقباًليستحقونهماعلييؤثر

ميعجبالعاملنيهؤالءمعاملةوتستمر،مزايا

لوظيفيةاشئونهمتنظماليتوالقواعداألنظمة

لسباجملالعاملنيأنظمةلوائحصدورحلني

.ملرافقاالقانونألحكاموفًقااملصريالصحي
ريةاملصاهليئةإدارةجملسأعضاءويستمر

لياالعواللجنةلألطباءاإللزاميللتدريب

أداءيفياحلالبتشكيلهماالطبيةللتخصصات

أوليلتشكحلني،شئونهمالتسيريعملهما

.املصريالصحيللمجلسإدارةجملس
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األحصاء 
 الزراعة: املوضوع األول 

 اإلنتاج النباتي/ األراضي

:2021إمجالي املساحات باألحياء عن عام -1

2022/ 12/ 14: اريخ البيان ت.                                                                                 مديرية الزراعة: مصدر البيان 

احلببيم
لية املساحة الك

2كم

املساحة املأهولة كم مربع

سكن  

ومتناثرات
منافع وجبانات

برك  

ومستنقعات  

وأراضي بور

أرض زراعية
إمجالي املساحة  

املأهولة داخل الزمام

 
خارج الزمام

 5.43 0 5.433.410.261.760السويس1

 4.56 0 4.564.390.130.040األربعني2

 955.68 0 980.882.380.60952.700فيصل3

 7846.98 0 78473.380.407843.200عتاقة4

 43790.5 11.046 164.363.126.17101.2018319.18اجلناين5

إمجالي  

احملافظة
9002.2316.687.568898.918319.18 11.046 52603.15

 :التعليق

ويس بلغ املساحة الكلية حملافظة الس• 
كيلومرتمربع نسبة املساحة 9002.21

حافظة من املساحة الكلية  مب% 1.1املأهوله

 .السويس 

اجلناين  متثل االحياء  السويس واالربعني و• 
ظة بينما من املساحة الكلية للمحاف% 2حوىل 

ة الذى اما حى  عتاق%  11ميثل حى فيصل 

من %  87يعترب اكرب االحياء باحملافظة ميثل

 .امجاىل املساحة الكلية
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االحصاء ( :بالفدان)افظة بيان مساحة األراضي املنزرعة واملستصلحة يف احمل-2

الحـــيم

أراضي منزرعة

أراضي تم 

إستصالحها

أراضي تحت 

اإلستصالح

أراضي تم 

إستقطاعها من 

األراضي الزراعية

أسلوب الري

داخل الزمام
خارج 

الزمام
رشتنقيطغمر

00000000السويس1

00000000األربعين2

√√0014610000فيصل3

00000000عتاقة4

الجناين5
18319.18.

3
00146100√0

508.12

محورى

إجمالي المحافظة
18319.18.

3
014610146100000

2022/ 12/ 14: البيان تاريخ    . مديرية الزراعة: مصدر البيان 

2021/ 12/ 14: تاريخ البيان   :التعليق

(فدان18319.18.3)بلغت مساحة األراضي املنزرعة داخل الزمام • 
 ( فدان14610)بلغت مساحة أراضي مت إستصالحها 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

داخل الزمام تحت األستصالح 

18319.18 14610
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األحصاء
 :يف مراكز احملافظة(بالفدان)بيان ملكية زمام األراضي حتت اإلستزراع -3

الحــيم
مساحة األراضي 

تحت اإلستزراع

شركة قطاع 

أعمال

شركة قطاع 

خاص
شركات إستثمارية

أراضي شباب 

الخريجين

وضع يد في 

طريق الملكية
آخرين

0000000السويس1

0000000األربعين2

9408000000فيصل3

0000000عتاقة4

0003418000شرق القناة -الجناين5

9408003418000إجمالي المحافظة

2022/ 12/ 14: اريخ البيان ت.                                                                                         مديرية الزراعة: مصدر البيان 

:بيان املساحة احملصولية باألحياء -4

 2020عام احلبببيم

14620.18املراقبة  1

 25899.13ائتمان / اجلناين 2

14278اجلناين ارض خارج الزمام3

54798.7امجاىل احملافظة  

2022/ 12/ 14: اريخ البيان ت.                                                                            مديرية الزراعة: مصدر البيان 
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االحصاء
 :ستوى احملافظة بيان إنتاجية احملاصيل الرئيسية على م-5

2022/ 12/ 14: البيان تاريخ   . مديرية الزراعة: مصدر البيان 

الحيم

شعير باألردبالذرة باألردبقمح باألردب

ن
دا
لف
 با

حة
سا

لم
ا

ج
تا
إلن

ا

ية
ج
نتا

إل
 ا
ط

س
تو

م

ن
دا
لف
 با

حة
سا

لم
ا

ج
تا
إلن

ا

ية
ج
تا
إلن

 ا
ط

س
تو

م

ن
دا
لف
 با

حة
سا

لم
ا

ج
تا
إلن

ا

ية
ج
تا
إلن

 ا
ط
س

تو
م

5599.397677174107.167225917.5545.22655112إجمالي المحافظة

ستوى احملافظة بيان إنتاجية اخلضروات الرئيسية على م-7

: 

الحـيم

بالطنطماطمبالطنفاصوليابالطنبصل 

ة 
ح
سا

لم
ا

ن
دا
الف

ب

ج
تا
إلن

ا

ط 
س
تو

م

ية
ج
نتا

إل
ا

ة 
ح
سا

لم
ا

ن
دا
الف

ب

ج
نتا

إل
ا

ط 
س
تو

م

ية
ج
تا
إلن

ا

ة 
ح
سا

لم
ا

ن
دا
الف

ب

ج
نتا

إل
ا

ط 
س

تو
م

ية
ج
تا
إلن

ا

1

فيصل خارج

3685508157012304191151544317الزمام 

2
الجناين

5020045357686.22904413

41857081970176511إجمالي المحافظة
19801.

22
2448730

2022/ 12/ 14: البيان تاريخ    . مديرية الزراعة: مصدر البيان 
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األحصاء
 :ستوى احملافظة بيان إنتاجية الفواكه الرئيسية على م-8

الحـيم

عنب بالطنبلح  بالطنمانجو بالطنبرتقال  بالطن

ة 
ح
سا

لم
ا

ن
دا
لف
با

ج
نتا

إل
ا

ط 
س
تو

م

ية
ج
نتا

إل
ا

ة 
ح
سا

لم
ا

ن
دا
لف
با

ج
نتا

إل
ا

ط 
س
تو

م

ية
ج
نتا

إل
ا

ة 
ح
سا

لم
ا

ن
دا
لف
با

ج
نتا

إل
ا

ط 
س
تو

م

ية
ج
نتا

إل
ا

ة 
ح
سا

لم
ا

ن
دا
لف
با

ج
نتا

إل
ا

ط 
س

تو
م

ية
ج
تا
إلن

ا

1

األئتمان 

اراضى 

قديمة

351263.6كجم0005033150993444450.5390

2

اراضى 

استصالح 

جديدة

4141490.43.6كجم439724183.55.59352420844.55124697.4791

439724183.55.514385571830556914804491616.40إجمالي المحافظة

2022/ 12/ 14: اريخ البيان ت.                                      مديرية الزراعة: مصدر البيان 

 :لنخيل املساحة املنزرعة وكمية اإلنتاج حملصول ا-9

عدد النخيل المثمرإجمالي عدد النخيلالحـــيم
جملة اإلنتاج 

باأللف طن

متوسط محصول 

النخيل كجم

جملة المساحة بالفدان

نط

68397516834697.4900512فيصل اراضى جديدة1

60391489664450.5391044الجناين اراضى قديمة2

128788100649914800556إجمالي المحافظة

12/2022/ 14: اريخ البيان ت.                                                                              مديرية الزراعة: مصدر البيان 
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األحصاء

 :باحملافظة( أخرى-يةطب-عطرية)بيان احملاصيل غري التقليدية -10

2022/ 12/ 14: اريخ البيان ت.                                                                                مديرية الزراعة: مصدر البيان 

الحـيم

..نبات طبي ..نبات عطري ..نبات عطري 

المساحة 

بالفدان
اإلنتاج

متوسط 

ةاإلنتاجي

المساحة 

بالفدان
اإلنتاج

متوسط 

اإلنتاجية

المساحة 

بالفدان
اإلنتاج

متوسط 

اإلنتاجية

0مورينجاف01ريحانف01وردف1فيصل1

نوك عن عام بيان مصانع األمسدة وتوكيالت األمسدة والب-11

2021: 
النسبةنوع السمادالطاقة اإلنتاجية بالطناسم الشركـــةالحـــــــــــي

عتــــاقـــة

شركة النصر لألسمدة
%33.5نشادر نتراتطن 34325

%20.6نشادرسلفاتطن37649

%46.5محببيورياطن13000000الشركة المصرية لألسمدة

مدةشركة السويس لتصنيع األس
%20.6)ناعم)سوبر فوسفات طن375750

ــسوبر فوسفات محبب  طن 250651

سلفات نشادرطن 37115

2022/ 12/ 14: اريخ البيان ت.                                                                                     مديرية الزراعة: مصدر البيان 
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األحصاء  :2021الصناعات الغذائية عن عام -12

2022/ 12/ 14: البيان تاريخ    . مديرية الزراعة: مصدر البيان 

احلببيم
مصنع اجواءمصنع صافوالمصنع افكو 

ية األنتاجالطاقةعدد  الطاقة األنتاجية عدد  الطاقة األنتاجيةعدد

120810213050001120000عتاقة1

120810213050001120000إمجالي احملافظة

 :2021ام بيان املساحات املنزرعة واحلائزين باألحياء خالل ع-13

املساحة  املساحة املنزرعةاحلببببيم

احملصولية  

احلقلية 

(بالفدان)

عدد احلائزين

فدانقرياطسهم

 6522 0 0املراقبة  –فيصل 1

 38823 18 3اجلناين 2

 8747 54798.70 45345 18 3إمجالي احملافظة

2022/ 12/ 14: اريخ البيان ت.                                                                           مديرية الزراعة: مصدر البيان 
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األحصاء
 :انياملوضوع الث

 الصرفالري و:قطاع 

 :مصادر الري الرئيسية يف احملافظة -1

 : التعليق* 

 .كم داخل السويس40كم منها 90املصدر الرئيسى للرى والشرب باحملافظة هو ترعة السويس ويبلغ طوهلا 

 :التوصيات * 

 .تصميم نظم الرى احلديثة بالرش والرى بالتنقيط•

 البحث عن مصادر اضافية للرى بعد التوسع فى استصالح االراضى شرق وغرب القناة•

العاشر من رمضان القادم من سواء عن طريق حتلية مياه البحر أو البحث عن مبار جوفية باإلضافة إىل تفعيل خط•
 .القاهرة خلدمة املناطق الصناعية مبنطقة مشال غرب خليج السويس

 

الزمام الذي يخدمه بالفدانأسم المصدرالحـــي

6500ترعة الشلوفة فيصل 

46411وفروعهاترعة السويس الجناين

52911األجمالى

2022/ 12/ 18: اريخ البيان ت.                                                            مديرية املوارد املائية والري : مصدر البيان 

 :2021بيان اآلبار املستخدمة يف الري عن عام-2

الفدانإمجالي املساحة الزراعية املستفيدة بعدد اآلباراحلبببي

السويس

ال يوجد  
األربعني

فيصل

عتاقة

اجلناين

األجمالى

2022/ 12/ 18: اريخ البيان ت.                                                        مديرية املوارد املائية والري : مصدر البيان 
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األحصاء  :ستفيد بيان الصرف املغطى واملكشوف والزمام امل-3

 :التعليق * 

مصرف بطول 60كم وبلغ عدد املصارف املكشوفه 8.400وبطول11بلغ عدد املصارف املغطاه . 1

 .كم 91.595

ملكشوفة  بينما بلغ الزمام الذى ختدمة املصارف ا2.500بلغ الزمام التى ختدمها املصارف املغطاه . 2

59917. 

 -: التوصيات *

سلوب املتبع وهو اسلوب  يوصى املركز بتصميم استخدام الوسائل احلديثه فى الرى بدال من اال-

 .راضىترشيد االستهالك فى املياه وامكان استخدامها فى رى مساحات اكرب من اال

 

2022/ 12/ 18: اريخ البيان ت.                                                                    مديرية املوارد املائية والري : مصدر البيان 

احلببببي

(بالفدان)زمام األراضي املصارف

مكشوفمغطى
صرف  

مغطى

صرف  

مكشوف
طولعددطولعدد

107.4004469.1452.50057717اجلناين

11.001622.45002200فيصل  

 59917 118.4006091.5952.500األمجاىل
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األحصاء  :احملافظة بيان بأعداد الكباري والقناطر واألهوسة ب-4

 :التعليق 

كوبرى 29كوبرى خرسانة مسلحة و 36كوبري 65يوجد مبحافظة السويس عدد • 
 مواسري 

 

 : التوصيات 

ديدها لتكون صاحلة يوصى املركز بضرورة األستمرار فى الصيانة الدورية للكبارى وا-

فادة منها فى للغرض الذى انشئت من أجلة وكذلك ضرورة األهتمام بالقناطر واألست

 .مشروعات الرى

 

2022/ 12/ 18: البيان تاريخ   . مديرية املوارد املائية والري : مصدر البيان 

السنة

هويسقنطرةكوبري

نوعالعددنوعالعددنوعالعدد

2021عام 

0000خرسانه مسلحة 36

0000مواسير29
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األحصاء
 :املوضوع الثالث

 السياحة:طاع ق

 :بيان أماكن اإلقامة السياحية باحملافظة -1

 :                                                                                                          التعليق

%(                                                             37.5)جنوم 3فندق وأعلى نسبة للفنادق هي فنادق 24إمجالي الفنادق هذا العام • 

 .  شاليه وهي تقع مبنطقة بورتوفيق التابعة حلي السويس48ويبلغ عدد الشاليهات • 

الحيم

نجمتاننجوم3نجوم4نجوم5

عدد 

الفنادق

عدد 

الغرف

عدد 

االسرة

عدد 

الفنادق

عدد 

الغرف

عدد 

االسرة

عدد 

الفنادق

عدد 

الغرف

عدد 

االسرة

عدد 

الفنادق

عدد 

عدد االسرةالغرف

0000002159318000السويس1

000000000000األربعين2

000000000000فيصل3

350110024551110276388765260520عتاقة4

000000000000الجناين5

3501100245511102979711945260520إجمالي المحافظة

الحيم

إجمالي الفنادقتحت التصنيفنجمة واحدة

عدد الفنادقعدد االسرةعدد الغرفعدد الفنادق

عدد 

الغرف

عدد 

عدد االسرةعدد الغرفعدد الفنادقاالسرة

0000002159318السويس1

000000000األربعين2

000000000فيصل3

16412821002002221144228عتاقة4

000000000الجناين5

إجمالي 

16412821002002422734546المحافظة

2022/ 12/ 18: اريخ البيان تإدارة السياحة باحملافظة                                                                     : مصدر البيان 
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األحصاء
 :رص العمل بيان أعداد السائحني والطاقة اإليوائية وف-2

 :التعليق

220678)2020وعدد السائحني لعام ( ليلة 357357)2020عدد الليالي السياحية لعام 

 %(61.8)2020و نسبة االشغال خالل عام (  سائح
 

2022/ 12/ 18: اريخ البيان تإدارة السياحة باحملافظة                                                                          : مصدر البيان 

حي/مدينة/مركزم
يةعدد الليالي السياحية بالمنشأت الفندق

(ليلة) 

عدد السائحين 

(سائح)

دقية نسبة إشغال الغرف بالمنشأت الفن

)%(

%278681240760السويس1

األربعين2

فيصل3

%54866033511675عتاقة4

الجناين5

%57652834752370اجمالى المحافظة 
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األحصاء
 :2021بيان أعداد ونوعية السياح خالل عام -3

2022/ 12/ 18: اريخ البيان تإدارة السياحة باحملافظة                                                                        : مصدر البيان 

األشهرم

اإلجمالي العاممصريينعربأجانب

عدد السائحينعدد اللياليعدد السائحينعدد اللياليعدد السائحينعدد اللياليعدد السائحين
ليالي 

سياحية

1581373421354513580230851537427364يناير1

233389025762516156283621664632877فبراير2

879487555056118988308402041736276مارس3

3388640532165712932209391664128001أبريل4

36609693853119728700450853321355975مايو5

2780490858394226430469552979352805يونيو6

237743631135178638321661964183372345يوليو7

268731899926186239169476534278281414أغسطس8

33626121742135740279684214438375899سبتمبر9

42146670837120234250573183930165190أكتوبر10

3599584547883620220344832429741164نوفمبر11

240035463615572008231152284335277ديسمبر12

3116091949725612127309107472452347523576528اإلجمالي



38

األحصاء  :شركات ومكاتب النقل السياحي -4

دارة السياحة بالمحافظة                                                                            : البيان مصدر /  18:تاريخ البيان ا 

12 /2021

المكتب/ أسم الشركةم

النوع

(مكتب/ شركة)

نوع النشاطالموقع

سياحة عامةالمالحيةالتوكيالتمبنىبورتوفيق(فرع)شركة قنال تورز1

سياحة عامةباالسمصربرجزغلولسعدشالسويس(فرع)شركة جرين فالى2

سياحة عامةببورتوفيقالقائدجوهرش(فرع)شركة جدة3

عمرة+ حج يوليو23ش395عقارالياسمينبرج(فرع)شركة ايجيبشان ستار4

عمرة+ حج البحريأسوانشأ5السويس(فرع)شركة اجا5

عمرة+ حج علوىالثانىالدورالصفاشالسويس(فرع)شركة راجا6

سياحة عامةالسياحةوزارةمبنىبورتوفيق(فرع)شركة صن رايز7

سياحة عامةاألربعينبرجعلوياالولالدورالجيشش17(فرع)شركة قباء 8

سياحة عامة11رقمشقةالتوفيقبرجالرابعبالدورعرابيأحمدش(أصل)شركة مجاويش تورز9

سياحة عامة7رقمعقاربورتوفيقوالصفاالجيشش9(فرع)شركة أطياف 10

سياحة عامةبورتوفيقاليمنالشهداءش31رقمالعقارالرضيالدور11رقمشقة(فرع)شركة سمر11

سياحة عامةزربالفرنساويالمستشفيشاألرضيالدور21(  فرع)شركة ايست الين12

سياحة عامةبورتوفيقالمروةش5رقمبالعقاراالرضيبالدورمحل(فرع)شركة شاتيل ترافيل13

سياحة عامةالجيشش318-320رقمعقاراألولبالدور7رقمشقة(فرع)شركة المحمود 14

سياحة عامةبورتوفيقشالمروة1رقمالعقاربالدوراالرضي1رقمشقة(فرع)شركة الفراعنة الجديدة15

سياحة عامةالسويس-الشهداءش8رقمبالعقار5رقماألرضىبالدورشقة(فرع)شركة زيارة16

سياحة عامةالسويسمحافظةالفتحنوربرجالجيشش4رقمبالعقاراألولبالدور1رقمشقة(فرع)شركة العزيز انتر ناشيونال للسياحة 17

سياحة عامةاالربعينالنيلش1طيبةبرج(فرع)شركة سيمفوني 18

عمرة+ حج عرابىاحمدشمنمتفرعحمدهللش(فرع)شركة سيلفر19

سياحة عامةالسويس –األربعين –ش النيل 70الدور األول برج هايى عقار 1شقة رقم (فرع)شركة كريستال 20

سياحة عامةالسويس-ش هدى شعراوى 37عقار رقم –الدور األول 1شقة رقم (فرع)شركة بيرو  اوف ايجيبت ناشيونال21

سياحة عامةالسويس–ش الجيش 330الدور الرابع عقار رقم 5شقة رقم (فرع)شركة دار الصفوة 22

سياحة عامةالسويس –ش حافظ ابراهيم 7الدور األول عقار رقم 3شقة رقم (فرع)شركة المداح للسياحة 23

سياحة عامةش احمد شوقى السويس 36الدور الثالث بالعقار 3شقة رقم (فرع)شركة العقيق فوياج24

(فرع)شركة هاير ترافيل 25
قسم –الدور األرضى عمارة العسكرى بجوار بنزيمة مصر للبترول 1شقة رقم 

السويس-السويس 
سياحة عامة

سياحة عامةالسويس-بورتوفيق –ش المروة –1بالدور األرضى عقار رقم 1رقم محل(فرع)شركة فرح تورز26

سياحة عامةببورتوفيقالقائدجوهرش46(فرع)شركة ماجى تورز27

(فرع)شركة فرحاتكو28
–برج الشروق ش ماهر ( 11)العقار رقم –بالدور الثانى علوى ( 4)رقم شقة

السويس –األربعين 
سياحة عامة

سياحة عامةالسويس–السويسقسم22عقار2رقمشقةالورشةشاصلسجدة 29
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األحصاء  :ت املنشآت السياحية التعليمية باحملافظا-5

2022/ 12/ 18: اريخ البيان تإدارة السياحة باحملافظة                                                                          : مصدر البيان 

ةعدد الطلبالعنوانااجلهة التابعة هلأسم املنشأةم

هيئة 

التدريس

 

1
 الفندقيةاملدرسة 

لتعليمتابعة لوزارة الرتبية وا

إدارة جنوب 

ميةالسويس التعلي

يم نسصالح شارع 

رمع طريق ناص
50943



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م



القوميةاملشروعات 

 يةصورة ارشيف

40 2021-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

بإمجاىلحارات3يضمالذىالزعفرانةبالسخنةالسويسطريقتطوير

خرسانيةطابقاتبتاسيسهمتالنقلللسياراتحارهمرتا،وختصيص36

املالكياتلسيارمنفصلخاصمساراليباالضافةسفلتةقبل
السكهخطوطعمالطريقتقاطعمبناطقعلويهكبارياليباالضافة

.احلديد

 العين السخنة/ طريق السويس 

 وتوسعت طريق مشروع تطوير 

 (الزعفرانه–السويس )

اىل الكببم 23م العببني السببخنة مببن الكبب  / طريببق السببويس  
كببم وتطببوير الطريببق حتببى 16اابباه السببخنة بطببول  39

60افه الزعفرانبببة ورفبببع كفببباءة الطريبببق البببدائري مبسببب   
 كم18كيلو حول السويس بطول حوالي 



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

حالة دعم القرار



 حمافظة السويس

 لقرارمركز املعلومات ودعم اختاذ ا

1

 حمافظة السويس
 لقراراإلدارة العامة ملركز املعلومات ودعم اختاذ ا

 إدارة دعم اختاذ القرار

 توطنت الوحدات التجارية املقرتحة »

 «ضمن مشروع تطوير العمران القائم



 حمافظة السويس

 لقرارمركز املعلومات ودعم اختاذ ا

2



 حمافظة السويس

 لقرارمركز املعلومات ودعم اختاذ ا

3

...............................................تمهيد

.......................................عن املشروع 

..................................املشكلة توصيف 

.................العوامل التي تؤثر على املشكلة 

.................................القيود واملتغريات 

..............................  واملؤشرات البيانات 

......................................الحلول بدائل 

...................................معايري الرتجيح 

..................الفنيني والجهات املسئولة راي 

.................................قرار اإلدارة العليا 

.................متابعة تنفيذ قرار اإلدارة العليا 

.........................................الخالصـــة

4
5
8
10
11
12
17
18
21
29
30
36



 حمافظة السويس

 لقرارمركز املعلومات ودعم اختاذ ا

4

تضطلع إدارة دعم القرار التابعة ملركـ  املعلومـات ودعـم اتخـاق القـرار بمحالسـة السـوي 
بتقديم مساهماتها الفعالة لـدعم القيـادة باملحالسـةق لقـد قـدمر إدارة دعـم القـرار بالعـا  

أبـر  تلـا الدراسـات كانـر. املاضي عدد من دراسات دعـم القـرار والتوقعـات املسـتقبلية
« اختيـار أولويـات املنـاغري اـري املخططـة»دراسة على جانب كبري من األهمية وهي دراسـة 

وقـد اــا ت . ضـمن مبـادرة رئـي  الجمهوريـة لتطـوير عواصـم املحالسـات واملـد  الكـ  
الدراسة موالقة السيد املحـال،ق وتدـديري دولـة رئـي  مجلـ  الـو رانق وكانـر محالسـة 

.السوي  أول محالسة تبدأ يف تنفيذ تلا املبادرة يف ضون نتائج تلا الدراسة
وقــد لــا ت هــذا الدراســة بــاملرك  السالــ  ضــمن مســابقة مراكــ  املعلومــات علــى مســتو  

.الجمهورية العا  املاضي

ــا   ــائج 2022ويف ع ــويق بنت ــابع تنم ــات قات غ ــداد دراس ــرار إع ــم الق ــل إدارة دع تواص
لـى وتحليالت وقرارات تنموية داعمة ملتخذ القرارق تخد  مشـروعات كـ   يـتم تنفيـذها ع
داد أرض املحالسةق لقد قامر إدارة دعم القرار باالشرتاك مـع املكتـب الفنـي للمحـال، ب عـ

ير توغني الوادات التجارية املقرتاة ضـمن مشـروع تطـو»دراسة دعم اتخاق القرار بعنوا  
هاق وهي دراسة ترتك  على ال قضية األكشاك العشوائيةق وتحديد  أبعاد.«العمرا  القائم

ة وتحديد آليـة لتو يـع عادلـة للمحـالت التجاريـة املـذمع إنشـائها كبـديل لنكشـاكق ونوعيـ
حيـاة أنشطتهاق بما يحقري الكفانة يف تأدية وظيفتهـا ومـن ثـم املسـاهمة يف تحقيـري جـودة ال

.للمواغنني من قاغني املد  املشمولة باملشروع

 متهيد
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 عن املشروع

 «تطوير العمران القائم»

ق للتطـوير 2021انطلري املشـروع بنهايـة عـا  
جميـع مدينـة سـكنية هـي ( 35)عـدد لالشامل 

املــد  الســـكنية القديمـــة التــي ترجـــع بدايـــة 
يق إنشائها إىل منتدف سـبعينات القـر  املاضـ
وضـع وارتك ت رؤيـة محالسـة السـوي  علـى 

العمر اإلنتـاجي  يادة هدف محدد وشامل وهو 
ــر  ــا قورن ــد  إقا م ــذا امل ــة واالقتدــادي له كلف

ب سـتيعاالإنشان مد  جديـدة بكلفة تطويرها 
.سكانها

رأت املحالسـة ضـرورة التـدخل العاجـل مـن لذا 
ية الشاملة ملرالري البنالديانة إجران أعمال خالل 

ـــة  ـــة للدـــرف التحتي وخاصـــة املشـــكلة امل من
والرصـف و صـيانة ودهـا  والسـفلتة الدحيق 

ان الواجهات واملناور والتشجري والتجميـل وإنشـ
تمي  ولقا للمعايري التخطيطية تتجارية وادات 

تدـاد بالتنوع والتوا   يف التو يع يف إغـار االق
.الرسمي للدولة

( 35)بلـ  عـدد املـد  املشـمولة باملشـروع وقد 
مة مدينة سكنية هي جميع املد  السكنية القدي

عمـارة ( 2000)بمحالسة السوي  بـأكسر مـن 
.املحالسةسكنية بجميع أايان 

2021انطلقـر املرالـة األوىل يف نــولم  وقـد 
مدينة يتم العمـل بهـا علـى التـوا يق ( 18)بعدد 

ــد   ــوبر 24)وهــي م ــ  –أكت –الشــباب –املمي
بنطاق اـي ( 2مبارك –أ وب -1مبارك –األمل 

الفـــردو  –التوليقيـــة أقبق  )ليدـــلق ومـــد  
ــةق ومــد  ( الكــوثر–والراــاب  بنطــاق اــي عتاق

ي بنطـاق اـ( ناصر باملالاة–الغريب واللوك  )
السوي  ومدينـة العبـور بنطـاق اـي األربعـنيق
وقد بل  إجمالي عدد عمارات مد  املرالـة األوىل 

ــدود ( 980) ــارة بقطنهــا يف ا ألــف ( 100)عم
دد وتستعد محالسة السوي  اللتتـا  عـ. نسمة

من مد  املرالة من املشروع خالل قبل نهاية عـا  
2022.

وتعت  دراسة دعم القرار املقدمـة هـي جـ ن مـن 
دراسات املشروعق تم إسنادها إلدارة دعم اتخـاق 

،ق القـرار باإلشـرتاك مـع املكتـب الفنـي للمحــال
اقـع وترتك  الدراسة على آلية اختيار وتـوغني مو

املحــــالت التجاريــــة وخطــــة التو يــــع املكــــاني 
.والوظيفي لننشطة بما يحقري نجا  املشروع

(املرالة األوىل)خريطة ملد  مشروع تطوير العمرا  القائم ويوضح الشكل التالي 
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Problem Defecationتوصيف املشكلة          

اإلشكالية املنهجية للدراسةاملشكلة التنموية

شــوائية تتمســل املشــكلة األساســية للدراســة يف شــقنيق الشــري التنمــوي واملتمســل يف األكشــاك الع
طةق املوجودة بجميع املد  املشمولة بالدراسةق من اي  عد  التوا   يف التو يعق وعد  تنـوع األنشـ
هجـي لضال عن التلوث البدري وتعديات األكشاك على الطريري العا  ومسارات املشاةق والشـري املن
والر الخاص بالدراسة وإمكانية التو يع املكاني والنوعي للوادات التجارية املقرت  إقامتهـاق ومـد  تـ

. بدائل لعملية إنشان وتوغني تلا الوادات

-:ليوتتمسل املشكلة التنموية للدراسة ليما ي

ــة قات . القدــور الكمــي للخــدمات التجاري 1
املســـــتو  املحلـــــي باملـــــد  املشـــــمولة 

.باملشروع
عد  التوا   يف التو يع املكاني للواـدا. ت 2

(األكشـاك)التي تقد  الخـدمات التجاريـة 
ــــة يف  ــــري العدال ــــد  تحقي ــــا أد  إىل ع م
مســالات الســري للحدــول علــى الخدمــة 

.لجميع سكا  املدينة
ـــطة التجاريـــة . ـــور النـــوعي لننش القد 3

القائمةق اي  ال تلبـي الواـدات التجاريـة
ا القائمة جميع أنواع الخدمات التي يحتاجه

.سكا  املد  واملجاورات السكنية
املشكالت األمنية واالجتماعية الناتجة عـ. ن 4

بعــا الفئــات مــن أصــحاب األكشــاكق 
.واستخدامها أايانا يف بيع املواد الضارة

ــة للدراســة يف عمل ــل املشــكلة املنهجي ــة وتتمس ي
اختيـــار املواقـــع املناســـبة بمـــا يحقـــري املعـــايري 
التخطيطيــــة التدــــميمية لتــــوغني املحــــالت 

-:التجاريةق كما يلي

معـــايري تحقيـــري العـــدد املطلـــوب مـــن . 1
ــــدد  ــــع ع ــــب م ــــا يتناس ــــدات بم الوا

.املستخدمني
معــايري عدالــة التو يــع املكــاني ونطاقــات . 2

متهـا التغطية للمحالت التجارية املقرت  إقا
ـــى قضـــايا نـــدرة األراضـــي  والتغلـــب عل

.حركةوصالايتها للبنان وعالقتها بشبكة ال
معايري تنوع االنشطة املطلوبـة باملسـ. تو  3

املحلـــي داخـــل املجـــاورات الســـكنية بمـــا 
.يضمن شمول الخدمات

اســـتغالل االراضـــي املتااـــة قات امللكيـــة . 4
.العامة وليسر الخاصة

باملد مساهر املشكلة التنموية للدراسة املتمسلة يف األكشاك العشوائيةصور لبعا ويوضح الشكل التالي 
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Constrainsالعوامل اليت تؤثر على املشكلة   

 العوامل اليت

تؤثر على املشكلة   

Constrains

ايـــ  أ  مي انيـــة املشـــروع 
مل املعتمدة من الدولة ال تشـت

علــــى تكــــاليف الواــــدات 
.التجارية املقرت  إقامتها

ايــ  تختلــف إمكانيــة وجــود
أراضــــــي متااــــــة القامــــــة 
الوادات التجارية مـن مدينـة 

.ألخر 

ــــي   ــــب تخط ــــ  يتطل اي
وتدـــميم واتفيـــذ الواـــدات 

.التجارية اي   مني معني
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 القيــــــــــــــــــــــــــــــود

واملتغريات

,

4

3

1

5

2

6

األراضيملكيات 
ــد أ  تكــو  األراضــي ايــ   أنــال الب

و ملا الدولة وليسر ملكية خاصة أ
ـــم  ـــري أو ت ـــة أخ ـــة والي ـــا جه مل
تخديدها ملنفعـة أيـة جهـة عامـة أو 

للبنان الرتبة صالاية .خاصة 
ا اي  يجب اختيـار املواقـع التـي بهـ

لبنـان تربة تتمي  بخدائص إمكانيـة ا
عليهــــاق بمــــا ال يعــــرض املنشــــ ت 
للهبــــو  أو التعــــرض ألي مخــــاغر 

.للرتبة مسارات البنية التحتية
ـــد   ـــ  يجـــب ع ـــري اي وجـــود مرال

تحــر ســطح ( خطــو  وشــبكات)
.األرض بما يعيري االنشان عليها 

االتدالية وسهولة الوصول
اي  يجـب االتدـال الجيـد بـالطرق 

ــدة لتســهيل ومســارات املشــاا  املمه
.الوصول يف  من قياسي

التو يع العدالة يف 
اي  يجب تحقيـري التـوا   والعدالـة

ري مسـالات سـيف التو يع بمـا يتـيح 
ــالت  ــي املح ــن املســاكن إل مناســبة م
التجاريـــة بطـــرق ممهـــدة ومســـفلتة 

.تسهل الحركة من وإلي املحالت 

الواداتتحقيري كمي لعدد 
اي  يجب توغني عدد الوادات بمـا

ـــــة يناســـــب  ـــــدالت أدان الخدم مع
ــــل ــــا 1000لك ــــن الســــكا  ولق م

والضـــواب  التخطيطيـــة للمعـــايري 
.املستخدمة يف هذا الشأ  

7
شمول وتنوع األنشطة
ايـــ  يجـــب أ  تكـــو  األنشـــطة 
ــواع الســلع  التجاريــة شــاملة كالــة أن
والخدمات
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Problem Defecationالبيانات واملؤشرات      

بيانات وصفية ومكانيةبيانات كمية ورقمية

د مـن ق كـا  البـقات األولويـةقائمة املنـاغري منخفضـة املسـتو باختيار لور تكليف إدارة دعم القرار 
تولري مجموعة مـن البيانـات واملؤشـراتق بهـدف تقـديم دراسـة واليـة ودقيقـةق وإيجـاد العمل على 

.مجموعة من املعايري املبنية على أس  علمية لإلختيار

ندة عددد الماداتاب لكدد  د –عدد املدن السكنية )
ط  تدسدد–عدددد الداددداب السددكنية لكددد عاددات  –

املمددد  –عدددد سددكان دددد  د نددة –اجددا ارسدد   
 ددد  1000التخطيطدددل لددادددداب التجات دددة لكدددد 

عدددددددد الداددددددداب التجات ددددددة املطدددددددد  –السددددددكان 
(.تدطينها ابملش وع

اب  دكيددددد–املداقدددددا املناسددددداة لتدت دددددا الدادددددداب )
أندددددددداع ارنشدددددددطة التجات دددددددة–ووالايب ارتاضدددددددل 

ات ددددددة أسدددددداليع تدت ددددددا الداددددددداب التج–املقرتاددددددة 
...(-جغ افيا ابملدن حمد الدتاسة 

 ... ء احملافظ يعطي إشارة البد
 قائمةإنطالق أعمال تطوير املدن ال
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عدد الوادات عدد األدوارعماراتاملرالة األوىلمد  
بالدور

متوس  عدد 
ألراد االسرة

إجمالي عدد 
السكا 

70544.56300أكتوبر-124

25544.52250املمي 2

37544.53330الشباب3

100544.59000االمل4

19544.51710أ-1مبارك 5

11544.5990ب–1مبارك 6

230544.52700مبارك 7

140544.512600تعاونيات القاهرة8

90544.58100أ-التوليقية9

40544.53600ب-التوليقية 10

70544.56300 -التوليقية 11

60544.55400الرااب12

60544.55400الفردو 13

86544.57740مدينال الكوثر14

46544.54140الغريب15

11544.5990اللوك 16

17544.51530ناصر17

82080إجمالي عدد السكا 

ل مدينةاملد  السكنية املشمولة باملرالة األوىل باملشروع وتقدير عدد سكا  ك

نية الرقمـي بمحالسـة السـوي  ق قاعـدة بيانـات املـد  السـكإدارة النسم والتطبيقات التابعة إلدارة نسـم املعلومـات والتحـول : املددر
.2022القائمةق 
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عدد السكا املرالة األوىلمد  
املعدل التخطيطي  

1000/محل 10
من السكا 

عدد الوادات 
التجارية املطلوب 

لكل مدينة

63000.0163أكتوبر124
22500.0123املمي 2
33300.0133الشباب3
90000.0190االمل4
17100.0117أ-1مبارك 5
9900.0110ب–1مبارك 6
227000.0127مبارك 7
126000.01126تعاونيات القاهرة8
81000.0181أ-التوليقية9
36000.0136ب-التوليقية 10
63000.0163 -التوليقية 11
54000.0154الرااب12
54000.0154الفردو 13
77400.0177مدينال الكوثر14
41400.0141الغريب15
9900.0110اللوك 16
15300.0115ناصر17

82080821اإلجمالي

األوىللة السكنية املشمولة باملراتقدير عدد الوادات التجارية املطلوبة باملد  

(  11)املجلـد –الهيئة العامة للتخطي  العمرانـيق دليـل املعـدالت واملعـايري التخطيطيـة للخـدمات بجمهوريـة مدـر العربيـة : املددر
.2017الخدمات التجاريةق القاهرةق 
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األوىلالتو يع النسبي والعدد لننشطة التجارية بالوادات املقرتاة بمد  املرالة

.«تطوير العمرا  القائم»مقرت  بكل مدينة من املد  املشمولة باملرالة األوىل من مشروع (Cluster)النسب مقدرة لكل 

%  املقدرة النسبةالنشا  
وادة50لكل 

50العدد املقدر لكل 
وادة

العدد اإلجمالي املقدر 
املرالة األوىلبمد 

2010164بقالة وسوبر ماركر1
10582منتجات ألبا 2
8466خضروات ولواكال3

6349دواجن4

6349ج ارة5

6349أسماك6

10582لول وغعمية7

4233عطارة وعاللة8

4233الواني9

4233مقلة وتسالي10

4233مكتبة وخردوات11

4233دراي كلني12

4233أدوات ومن لية وبالستيكات13

4233سباكة14

4233كهربان15

2116(غرق رئيسية)كاوتش 16

10050821اإلجمالي
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السكنية املشمولة باملرالة األوىلباملد  التجارية التو يع العددي للوادات 

63

23
33

90

17
10

27

126

81

36

63
5454

77

41

10
15

0

20

40

60

80

100

120

140

24-
بر
كتو
مي أ

امل

ب
شبا

ال

مل
اال

ك 
بار
م

أ-1

ك 
بار
م

1
–

ب

ك 
بار
م

2

رة
اه
الق
ت 
نيا
عاو
ت

قية
ولي
الت

ية أ-
ليق
لتو
ا

-
ب

ية 
ليق
لتو
ا

- 

ب
راا

ال

 
دو
فر
ال

ثر
كو
ال ال
دين
م

ب
ري
الغ

 
وك
الل

صر
نا

164

82

66

494949

82

3333333333333333

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ر
رك
 ما
بر
سو

ة و
قال
ب

با 
ت أل

تجا
من

كال
لوا
ت و

روا
ض
خ

جن
دوا

رة
ج ا

ك
سما

أ

مية
غع
ل و
لو

لة
عال
ة و
طار

ع

ني
لوا
ا

لي
سا
 وت
قلة
م

ت
دوا
خر
ة و
كتب
م

ني
 كل
اي
در

ية 
ن ل
وم
ت 
دوا
أ

…

كة
سبا

بان
هر
ك

ش 
اوت
ك

(
سي
رئي
ق 
غر

(ة
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بدائل احللول

,

بمشـروع لتو يع الوادات التجارية املراد توغينها باملد  املشمولةختلفة مبدائل هناك ثالثة 
ليما يلي ق و(االنتشار املرك –الرتكي  –التو يع املنتشر )وهي بدائل « تطوير العمرا  القائم»

.إيجا  للبدائل السالثة لتوغني الوادات التجارية

البديل األول

االنتشار
السانيالبديل 

الرتكي 
السال البديل 

االنتشار
املرك 

مــــن خــــالل تو يــــع 
الواـــــدات التجاريـــــة 
بشــكل منتشــر بحيــ 
ـــدة او  ـــتم وضـــع وا ي
وادتني بـني العمـارات
ــــــا  ــــــكنيةق وقل الس
ــع  ــةق م ــورة متوا ن بد
مراعاة نوعية األنشـطة 
التجاريــة التــي تقــدمها
الواــــــدات لتتــــــو ع 

.بشكل متوا  

مــــن خـــــالل تركيـــــ  
ــة يف  ــدات التجاري الوا
ســوق وااــد مجمــع  أو 
مرك  تجاري واادق ويف
موقـع يتوســ  املدينــة
ـــــــا  ـــــــاق وولق جغرالي
ملســـطحات األراضـــي 
  املتااـة يمكــن أ  تكــو

الواــــدات يف غــــابري 
ــى  وااــد أو مقســمة عل

.غابقني

ــــن خــــالل انتشــــار  م
ــة يف  ــدات التجاري الوا
ــــــ ة  ــــــات مرك تجميع

(Clusters) ،  تـــرتاو
بكـلتجميعـة 5-4بني 

ــــ  ـــرتاو  ال ـــةق وي مدين
(Cluster) الوااد بني

وادات تجاريةق 5-10
يراعــى ليهــا التنــوع يف
ـــــدات  ـــــطة الوا أنش

.التجارية
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دائلمعايري ترجيح الب

,

ىل كفـانة لرتجيح املنهجية املناسبة لعملية توغني وتو يع الوادات التجارية على نحو متوا   يؤدي إ
ق يف أدان الخدمة التجارية لسكا  املد ق وتحقيري العوائد واملكاسب املرجـوة ألصـحاب هـذا الواـدات

اعيــة لمـن الضــروري االسـتناد إىل مجموعــة مـن املعــايري الوظيفيـة واالقتدــادية والتنفيذيـة واالجتم
.واألمنيةق وقلا لضما  دقة وشمول عملية الرتجيح لكالة النوااي

ن معـايري وليما يلي نعرض معايري ترجيح البدائلق والعناصر املحتلفة التي يستند إليها كـل معيـار مـ
.الرتجيح
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معايري 
نقا  عناصر التقييمالتقييم

التقييم
البديل 
األول

(االنتشار)

البديل
الساني

(الرتكي )

البديل 
السال 

ر االنتشا)
(املرك 

ري 
عاي
م

فية
ظي
و

درجة توا   مسالات السري. 1.10958

درجة االتدالية بالطرق. 2.10867

ااتمالية وجود عوائري باملوقع. 3.10497

ري 
عاي
م

دية
دا
اقت

تكلفة إنشان األعمال املدنية. 4.10498

تكلفة مد وتشغيل املرالري العامة. 5.10498

الحجم املتوقع لحركة البيع والشران. 6.10968
ري 
عاي
م

ذية
نفي
إمكانية التنفيذ على مراال.ت 7.10948

ـــي لجميـــع املـــد  الجـــاري . شـــمول التنفيـــذ املرال 8
10859. تطويرها

ري 
عاي
م

عية
تما
ترسيخ العالقات االجتماعية بني السكا .اج 9.10868

اركة النشا . 10969.التي ترلع من درجة أمن الطرقات01

100726580إجمالي نقا  التقييم

ذللتنفياستخدا  معايري الرتجيح يف اختيار البديل األنسب 
دات الجدول التالي يوضح استخدا  معايري الرتجيح التي تـم وضـعها الختيـار البـديل املـرجح لتـوغني الواـ

«تطوير العمرا  القائم»التجارية باملد  املشمولة باملرالة األوىل من مشروع 
درجـاتق ليكـو  إجمـالي االو ا  النسـبية ( 10)وقد تم إعطان عناصر التقييم بكل معيـار و   نسـبي قـدرا 

.درجة( 100)لجميع عناصر التقييم للمعايري األربعة هو 

يل السالـ  من خالل تقييم البدائل باستخدا  معايري وعناصر التقييم بالجدول السابريق يتضح أ  البد
للبـديلني األول ( 65)و ( 72)نقطة مقابل ( 80)هو البديل املرجح اي  ادل على ( االنتشار املرك )

.والساني على الرتتيب
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ذللتنفياستخدا  معايري الرتجيح يف اختيار البديل األنسب 

البديل السال البديل السانىالبديل االولاس  القيا 

تاثرا على البعد 
متوس متوس سريعال منى 

تاثرا على البعد 
متوس متوس منخفااالقتداد 

تاثرا على البعد 
ايجابىايجابىسلبىاالجتماعى

اس  القيا 
نسبة التاثري 
على البعد 
الجماهري 

نسبة التاثري 
على البعد 
االقتداد 

نسبة التاثري 
على البعد 
االجتماعى 

تقييم الحل

3520560االولالبديل 

20102050السانىالبديل 

25152565البديل السال 

:تقييم الحلول ولقا الس  القيا  

:معايري ترجمة الحلول 
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سئولةرأي الفنينت واجلهات امل ,

شارك يف إعداد الدراسة مجموعة من الجهات سوان إدارات بالديوا  العـا  
للمحالسـة أو األايــان التــابع لهــا هــذا املنـاغريق وقــد ســاهمر جميــع تلــا 

مرك  املعلومات ودعـم اتخـاق القـرار يفإدارات الجهات باالضالة الى باقي 
.واملعلوماتتولري البيانات 

لة الفنيني والجهات املسئو
واملشاركة يف الدراسة

وليما يلي أدوار وآران الفنيني والجهات املسئولة

وادة النسم والتطبيقات
إدارة نسم املعلومات )

(والتحول الرقمي

02

،املكتب الفني للمحال

01

الهندسيةاإلدارات 
بحي عتاقة

04

القرارإدارة دعم اتخاق 
القراراملعلومات ودعم اتخاق مرك  

الهندسيةاإلدارات 
بحي ليدل

03
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الجهات املسئولة وتبعيتها واألدوار واآلران
الرأيالدورالتبعيةالجهة 

الســــكرتري العــــا  1
للمحالسة

ديوا  عا  
املحالسة

.التوجيال بتسهيل مها  لريري العمل-
الدراســة اإلشــراف العــا  علــى ســري إعــداد-

.وعرضها على املحال،

إجمــــــاع اآلران علــــــى -
ار اختيار بـديل االنتشـ

املركــــــ  يف تــــــوغني 
الواـــــدات التجاريـــــة 
ضمن مشـروع تطـوير 

.العمرا  القائم
التوجيـــال ببـــدن إعـــداد -

ــــة  ــــات الخاص الدراس
ــة ــة الساني ــد  املرال بم

.من املشروع

2
ــــاق  ــــم اتخ إدارة دع

القرار 
مركــــ  املعلومــــات )

ودعم اتخاق القرار

ديوا  عا  
املحالسة

يانات بالبالتنسيري مع الجهات املختلفة لإلمداد-
.واملعلومات الال مة العداد الدراسة

إعداد الدراسـة مـن خـالل منهجيـات دراسـات -
.دعم اتخاق القرار

املكتب الفني 3
للمحال،

ديوا  عا  
املحالسة

ــا مــد  - ــان الواقــع بنطاقه ــيري مــع األاي التنس
(.عتاقة–ليدل )املرالة األوىل من املشروع 

–الخــرائ  )بيانــات الدراســات الفنيــة إعــداد-
(.الدرسات الهندسية

إعداد أغل  خرائ  تو يع الوادات التجاريـة -
.على املد  املشمولة بالدراسة

4

النسم إدارة
م والتطبيقات والدع

تتبع إدارة)الفني 
نسم املعلومات 
(والتحول الرقمي

ديوا  عا  
املحالسة

ة إعداد قاعدة بيانات املد  القديمة بمحالسـ-
.السوي 

إجــران اســابات وتقــديرات عــدد الســكا  -
ية مدينة بنان على عدد الوادات السكنبكل

.بكل عمارة

اإلدارة الهندسية 5
اي عتاقةبحي عتاقة

ـــة - ـــع املقرتاـــة إلقام ـــى املواق التنســـيري عل
.الوادات التجارية

ــذ الواــدات التجاريــة وموالــاة- متابعــة تنفي
ـــاملوقف ـــي ب ـــب الفن ـــومي ضـــمن املكت الي

.التقارير اليومية للحي

اإلدارة الهندسية 6
اي ليدلبحي ليدل

ـــة - ـــع املقرتاـــة إلقام ـــى املواق التنســـيري عل
.الوادات التجارية

ــذ الواــدات التجاريــة وموالــاة- متابعــة تنفي
ـــاملوقف ـــي ب ـــب الفن ـــومي ضـــمن املكت الي

.التقارير اليومية للحي

الغرلة التجارية 7
و ارة التجارةبالسوي 

ــــدات- ــــة للوا ــــد األنشــــطة املختلف تحدي
.التجارية

دعـــم الغـــرف الفرعيـــة بالغرلـــة التجاريـــة -
.لتو يع األنشطة عند التنفيذ



 حمافظة السويس

 لقرارمركز املعلومات ودعم اختاذ ا

23

املحالت باملد  املشمولة باملرالة األوىل(Clusters)التو يع املكاني املقرت   لتجميعات 



 حمافظة السويس

 لقرارمركز املعلومات ودعم اختاذ ا

24

املحالت باملد  املشمولة باملرالة األوىل(Clusters)التو يع املكاني املقرت   لتجميعات 
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املحالت باملد  املشمولة باملرالة األوىل(Clusters)التو يع املكاني املقرت   لتجميعات 
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املحالت باملد  املشمولة باملرالة األوىل(Clusters)التو يع املكاني املقرت   لتجميعات 
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املحالت باملد  املشمولة باملرالة األوىل(Clusters)التو يع املكاني املقرت   لتجميعات 
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املحالت باملد  املشمولة باملرالة األوىل(Clusters)التو يع املكاني املقرت   لتجميعات 
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قرار اإلدارة العليا ,

مـن جائر نتائج دراسة دعم القرار الخاصة بتوغني الوادات التجارية الجديدة بمد  املرالة األوىل
-:بمحالسة السوي  كما يلي« تطوير العمرا  القائم»مشروع 

 ( 100)مدينةق بها ما يقرب مـن ( 17)بل  عدد مد  املرالة األوىل من مشروع تطوير العمرا  القائم
.ألف نسمة

 كشا تسبب مشاكل بيئيـة وأمنيـة وال ( 570)بل  عدد األكشاك العشوائية بهذا املد  ما يقرب من
.تساهم بفاعلية كخدمات تجارية محلية بهذا املد 

طـي  قدر عدد الوادات التجارية املطلوبة بمد  املرالة األوىل ولقا للمعـدالت واملعـايري الخاصـة بتخ
.مدينة هي مد  املرالة األوىل من املشروع( 17)وادة تجارية يف ( 820)الخدمات التجارية بنحو 

 تشـار االن)تم وضع ثالثة بدائل للتو يع املكاني للوادات التجارية املقرت  إقامتها بهذا املد  وهـي–
عناصر للتقييمق ( 10)معايري رئيسية للتقييم تضم ( 4)ق وقد تم استخدا  (االنتشار املرك –الرتكي  

(.االنتشار املرك )أسفرت عن ترجيح البديل السال  
 محـالت تجاريـة ( 10-6)سيتم تو يع الوادات التجارية بكل مدينة على هيئة مجموعات ترتاو  بني

مجمعـات مـن الواـدات التجاريـة بمـا يسـمح ( 6-3)يف املجمع الواادق ليكو  نديب كـل مدينـة مـن 
.بتوا   مسالات السري وكفانة أدان الخدمة

ويـع سيتم إشراك الغرلة التجارية بالسوي  والغرف الفرعية لـدعم املشـروع مـن خـالل تنسـيم وتن
بيل األنشــطة التجاريــةق وتقــديم الــدعم التــدريبي والتعليمــي للمنتفعــني بالواــدات التجاريــة يف ســ

. تحقيري األربا  املرجوة وتحسني مستو  معيشتهم

 يعتمد ،،،

 

 

 )                                          (التوقيع 

 محد صقرعبد اجمليد أ/ لواء ا ح

حمافظ السويس

 رأي السيد حمافظ السويس

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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ة العليامتابعة تنفيذ قرار اإلدار

,
فيذمحالت مدينة التوليري أثنان التن



 حمافظة السويس

 لقرارمركز املعلومات ودعم اختاذ ا

31

ة العليامتابعة تنفيذ قرار اإلدار

,

يذمحالت مدينة التوليري بعد التنف
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ة العليامتابعة تنفيذ قرار اإلدار

,

يذأكتوبر واملمي  أثنان التنف24محالت مدينتي 

ــ  بعــد التنفيــذ وتو يــع24محــالت مــدينتي  أكتــوبر واملمي
.ةاملحالت بنسا  القرعة ألصحاب األكشاك واملحالت القديم
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ة العليامتابعة تنفيذ قرار اإلدار

,
تو يع أكتوبر واملمي  أثنان وبعد التنفيذ و24محالت مدينتي 

.ةاملحالت بنسا  القرعة ألصحاب األكشاك واملحالت القديم
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ة العليامتابعة تنفيذ قرار اإلدار

أكتوبر24جولة تفقدية للسيد املحال، ملتابعة املشروع وإنشان محالت املرالة األوىل بـ 
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ة العليامتابعة تنفيذ قرار اإلدار

توليقيةجولة تفقدية للسكرتري العا  ملتابعة اعمال املشروع وإنشان محالت املرالة األوىل بال
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ة العليامتابعة تنفيذ قرار اإلدار

أكتوبر بعد تشغيلها24محل تجاري بـ 60خالل  يارة دولة رئي  الو ران العمال املشروع ق و
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 اخلالصـــــــة

قدمر دراسة دعم اتخاق القـرار نهجـا علميـات متميـ اتق مـن خـالل عمليـات الرصـد املـدقري 
قيـيم يف التأكـد مـن تمعايري الرتجـيح واستخدا  متعددةق والتحليل الرقمي ووضع بدائل 

.البدائل على نحو يضمن اختيار البديل األكسر كفانة يف أدان الخدمة

ة مـن كما تمي ت الدراسة بمشاركة لاعلة لفريري عمل متكامل من من قيادات إدارية ولنيـ
لنيني متخددني وخدمات مساندة من أكسر من جهة وإدارة وايق أنج ت مهامها بدورة

.متناامةق وقدمر ما لديها من بيانات واقعية محدثة ومن خ ات وغرق بح  وتحليل

ولعل ما تملكال إدارة دعـم اتخـاق القـرارق ومـن ورائهـا بـاقي واـدات اإلدارة العامـة ملركـ  
املعلومات ودعم اتخاق القـرار بمحالسـة السـوي ق مـن آليـات وإمكانـات علميـة وبحسيـة 

ادات وأساليب منهجية وأدوات تكنولوجية باالضالة إىل ثقة ودعم محال، السوي  والقي
يف التنفيذيةق كل قلا كا  دالعـا إلعـداد دراسـة نالـر استحسـا  اإلدارة العليـا متمسلـة

.السيد محال، السوي 

وال ت ال إدارة دعم اتخاق القرار بمحالسة تحتـا  إىل م يـد مـن التطـوير آلليـات وأدوات
خذ القرار عملها بغية رلع كفانة منتجاتهاق وتتطلع بحما  مل يد من الدراسات املفيدة ملت

(.2030رؤية مدر )يف ضون اسرتاتيجية التنمية املستدامة 
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 حمافظة السويس
 لقراراإلدارة العامة ملركز املعلومات ودعم اختاذ ا

 إدارة دعم اختاذ القرار



 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 

هااألنشطة اليت مت متابعتاســـم املوقعم

متابعة كافة أنشطة املركزحي السويس1

متابعة كافة أنشطة املركزاالربعنيحي 2

متابعة كافة أنشطة املركزحي فيصل3

متابعة كافة أنشطة املركزحي عتاقة4

متابعة كافة أنشطة املركزحى اجلناين5

متابعة كافة أنشطة املركزجتماعيةاالالشئون / التضامن االجتماعي 6

متابعة كافة أنشطة املركزالشئون الصحية7

متابعة كافة أنشطة املركزالزراعة8

متابعة كافة أنشطة املركزالرتبية والتعليم9

متابعة كافة أنشطة املركزالقوي العاملة10

الدعم امليداني  
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