




قرعبد اجمليد أمحد ص/ ح.لواء ا  

حمافظ السويس





 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

..داخل النشرة 

 أخبار إعالمية............................ 

إسهامات وإجنازات املركز.............. 

 قرارات معالي احملافظ................. 

 نشاط التوثيق واملكتبة................. 

 موضوع النشرة........................... 

 مع القانون............................... 

 قطاعات اإلحصاء..................... 

 مشروع قومى............................ 

  نشااااااااااااااط إدارة التطبيقاااااااااااااات... .....

 ..........................املتابعة امليدانية

1 

16 

17 

24 

26 

27 

28 

44 

47 

52 

 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

أخبـــــار إعالميـــة



1

 معلومات حمافظة السويس                                      نشرة 

حتااااااااحم رعايااااااااة حمااااااااافظ السااااااااويس ووزياااااااارة الت ااااااااام     

ماكيناااات خياضاااة ضااام   8تروسااايك  و35االجتماعيساااليم 

كافا  وكراماة   لالسر املستفيدة م  معاش ت« برنامج فرصة»

حمافظااااااة السااااااويس ووزارة الت اااااااام   ظمااااااحم  بالسااااااويس 

الساويس  االجتماعي اليوم الثالثاء، مبركاز النيا  لالعاالم ب   

صاو  إنتاجياة   فعاليات برنامج فرصة للتمكني االقتصااد    

حم رعاياااة لعااادد مااا  املساااتفيدي  ل حمافظاااة الساااويس، حتااا  

الاادكتورة اللااواء أع عبااد اصيااد صااقر، حمااافظ السااويس و    

عالياااات فوبااادأت نااايفني القباااا  وزيااار الت اااام  االجتمااااعي   

افظ الساويس  اليوم باستقبا  اللواء أع عبد اصيد صقر حم

زياااار مبكتبااااي اليااااوم للاااادكتورعاضت الشاااا او  مستشااااار و   

دير الت ااام  االجتماااعي ل نااامج فرصااة واميمااة رفعااحم ماا     

فااران عااام مديريااة الت ااام  االجتماااعي بالسااويس وا ااد  

منساااااق برناااااامج فرصاااااة   وراالساااااتاذ خالاااااد ساااااعداو      

لااادي   الساااكرتل العاااام للمحافظاااة والعمياااد ايهاااا  سااارا  ا     

كره اللقااء اكاد احملاافظ عا   ا     ول السكرتل العام املساعد
خادمات  وتقديره لاوزارة الت اام  االجتمااعي ملاا تقدماي ما       

قتصااد   لصاا  املاواض  ومنهاا برناامج الاتمكني اال     متنوعاة 
لا  تاتم علاي    الذ  سيوفر فرص عم  السر تكاف  وكراماة ا 

 .مستو  احملافظات 

مايااااااة أحااااااد مكونااااااات  اااااابكة ا  " فرصااااااة"برنااااااامج ياااااااتي 

دخو  ساو   الباحثني ع  فرص للتمكني وودعم االجتماعية، 

هريا العمااا  وا صاااو  علاااى وظااااات ت ااام   ااام عااااادا  ااا    

تقاللية ويسااااعدعم علاااى االنتقاااا  مااا  املسااااعدات إ  االسااا  

املالياااااة وساااااب  معيشاااااة أكثااااار مروناااااة، ومسااااااعدة عااااا الء      

عقاد االساتاذ خالاد    كماا  .ا  خاص على االكتفاء الذاتي
قيا مااع سااعداو  السااكرتل العااام للمحافظااة اجتماعااا تنسااي   

لوقااو  ممثلااي وزارة الت ااام  االجتماااعي وبرنااامج فرصااة ل   

عاااون مااع  علااي االعمااا  والاا امج ضاام  فعاليااات اليااوم بالت    

  و قااام العميااد ايهااا  ساارا  الاادي   .الت ااام  االجتماااعي 
 سساااة مالساااكرتل العاااام املسااااعد للمحافظاااة بتساااليم ماااع     

ان مصاااااطفي أماااااني وعلاااااي اماااااني ا لياااااة   اااااور رم ااااا    

عليااااة ابوا ساااا  رااااايس االحتاااااد اإلقليمااااي لل معيااااات ا     

بالسااااااويس وحممااااااد رعااااااة وكياااااا  مديريااااااة الت ااااااام      

دارات االجتماااعي وماادير مركااز النياا  لالعااالم وماادير  اإل     

س مبديرياااة الت اااام  االجتمااااعي وممثلاااي جامعاااة الساااوي     

واصتمااااااع املاااااادني واةمعيااااااات ا عليااااااة ووحاااااادة السااااااكان  

ةمعيااات مبحافظااة السااويس والقيااادات التنفيذيااة ور ساااء ا

وا سر املستفيدة م  ال نامج 
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

في اطاي ااطاليي ةااليحاطظل  ف يحافيي اطالي ةاطظ ليي   ا

 طءاأحاوطظ صفااطظ  ات ماال اطاضاطظس  ساق ماطظلي

حي اابداطظلجيداصير اح ي فااطظسي  سالج ظيحال لي  

 ئي اطظس  سااطفرهااالظه اطظدك  ااابيداط ااحاي نا 

طظل ييي فااوطاذييي   اا ظيييداذييييدطولاطظسييي  تي اطظيييي م

طظيي ماظلل  ف حاوطظيليداط هي  اذي طااطظيد لاطظسي  تي 

 ش ءاطظلس اداظلل  ف حاظل ق فاال اليضاطألال ةاإل

ح  واااح وا يحاظي لشااي طاعاذييدال لي ةاواي اعا

طظل  ليييحاوح لريييحاطظلالحيييحالشييي طاعاحييي اطظسييي  سا

كيييحاطظدطالييييحالشييي اا اطظجيييالءاوطظجييييراظ يسيييي اطظ  
طظل  اقطظل وا حالهذها

وال اطظل  فااذ احااللاحخلشاا ماظهيذهاطظل لريحا

 اوتصيي ااظهييذهاطظشيي طاعاظل ييي شااليي اطظشيي لاطظجليي ظ

ظلل لرحاواللاح  وااح وا حالش طاعاحي اطظسي  س

حاوأكييداطظل يي فاااليي احييد  لاطظل طفييقاطظ ي  ييحاذيي ا.

عاح طجيييحااييب حاطظل طفييقالهييذهاطظشيي طاعاوطظ  سيييقاحيي

اااطفييقاطظل يي ف.اطظ ي اوطظليي  اوطظ رييلاظبييدءاطألاليي ةا

فييي اطظج ظيييحاطظله دذيييحافييي تلاابيييداطظ  ييي اائييييساحييي 

طظس  ساوطظله دذيحاحد  يحاصيد قاحيد  ااي ماطظلي  

وطظ ريييلااورةطالاطظلييي وااوحيييد  لاطظل طفيييقاطظ ي  يييحا

وطظري ةطتاطظ  ييذ ح
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

س اجتماعاا   عقد اللواء أع عباد اصياد صاقر حماافظ الساوي     

الزالاااة 20ملناقشاااة  خااار اساااتعدادات احملافظاااة لبااادء املوجاااة    

تور عباد  التعديات علاي أماالا الدولاة وذلاو   اور الادك      

و  الساكرتل  اهلل رم ان نااب احملافظ وا ستاذ خالاد ساعدا  

كرتل العاام  العام للمحافظة والعميد ايها  سرا  الدي  السا 

لاواء انا  عباد    ، كما ح ر م  القيادات ا منية ال. املساعد

االجتمااع أعطاى اللاواء    خاال    .ا ميد مساعد مدير ا ما  
 ساااااء عبااااد اصيااااد صااااقر حمااااافظ السااااويس توجيهاتااااي لر  

ةهاااات االحيااااء بالتنسااايق ماااع االجهااازة االمنياااة و كافاااة ا   

الزالااة التعااديات 20املعنيااة للباادء ل تنفيااذ فاعليااات املوجااة   

ا راضااي علااى اراضااي الدولااة سااواء كانااحم أمااالا الدولااة او  

ا سااطس 13الزراعياة و لعااا والاا  سااتنطلق ل الفاا ة ماا  

احملااافظ أن اكااد .اكتااوبر القااادم27اةااار  وتسااتمر حتااى 
د متابعاااة جهاااود كااابلة تباااذ  الزالاااة التعاااديات والااا  تشاااه 

يس جملاس  دقيقة م  السيد الدكتور مصطفى مادبولي راا  

ميااااة الااااوزراء وبا اااارا  اللااااواء حممااااود  ااااعراو  وزياااار التن   

ما  ازالاة التعاديات    20صقر علاى أن املوجاة ا    و دد احمللية
انون خال اااا سااتكون موجااة قويااة للساياااة وساايتم تنفيااذ القاا      

شلا ممطالبا  اةميع باالن باط .. بشك  رادع 

بقاا  لشاروط   إ  أني مت تنفياذ عادد ما  التصاا ات ض    

نني قاااااااانون التصاااااااا  ومت اعطااااااااء تساااااااهيالت وتقااااااا  

ث ساتتم علاى ثاال   20حيث أن فاعليات املوجة .االوضاع

13مااااا  مراحااااا  لتنطلاااااق املرحلاااااة االو  ل الفااااا ة  

ا االت ا سطس وحتى االو  م  سبتم  وتستهد 

10  البسااااايطة وحااااااالت املهاااااد واملرحلاااااة الثانياااااة مااااا  

سااااابتم  وتساااااتاعد  ا ااااااالت  29سااااابتم  وحتاااااى 

اكتاااوبر 8  املتوساااطة واملرحلاااة الثالثاااة ل الفااا ة مااا

ة اكتاااااوبر وتساااااتهد  ا ااااااالت املتوساااااط 27وحتاااااى 

وأكااااد ..واي اااا الاااا  تقااااام عليهااااا دراسااااات امنيااااة 
يتم احملااااافظ أنااااي بعااااد انتهاااااء املوجااااي العشااااري  ساااا      

واةهااات حماساابة املقصااري  ماا  املسااحولني باالحياااء 

الجتماااع  اوتعااديات  املعنيااة ل حالااة وجااود  الفااات    

لعسااكر  كااال  ماا  ر ساااء االحياااء ومكتااب املستشااار ا   

ة وجهاااز والقيااادات التنفيذيااة وممثلااي اةهااات املعنياا   

ملكتااب  ايااة أمااالا الدولااة والتخطااين العمرانااي وا   

الفين واإلدارات ا ندسية باالحياء
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الدكتورويس،السحمافظصقر،اصيدعبدعأاللواءاستقب 

السيدرالدكتور  و،اليوممبكتبياةمهوريةمف عالم وقي

ناابانرم اهللوالدكتورعبدالسويسجامعةرايسالشرقاو 

افظةللمحالعامالسكرتلسعداو خالدواالستاذاحملافظ

حملافظةزيارةلاملساعدالعامالسكرتلالدي سرا ايها والعميد

ا ميدعبدان اللواءاالمنيةالقياداتم ح ركماالسويس

مقرخاصإنشاءأعميةاليوا اراحملافظ.االم مديرمساعد
قلبلمتميزموقعلالسويسأرضعلىاملصريةاالفتاءبدار

علي كدامالقناة،ومدناحملافظة دمةاةالءبشارعاملدينة

وعال املصريةسرةاالوحدةعليا فاظلاملصريةاالفتاءداردور

مف وقا .ريةاملصواالسرةاصتمعمتسال الق اياالكثلم 
أوبديدالتمعناهليسالديينا طا جتديدإناةمهورية

اهللقصدهالذ ا  ار  كليلالدي توصي وإمناالت ييق،

،الزم م ف ةيبعلقالذ السبارالدي ع ننفضوأنوج ،عز

لسةبثو لالدي تقديممنهممطالبالدي فرجا 

سيقيلسويسالاإلفتاءلدارفرعإنشاءأنصقروأضا .العصر
السليبلتأثلاظ لمشكالت،عدةاحملافظةلا سروجينب

عوام ك تاءاإلففرعسيواجيامل ثرة،والعناصرميدياللسو يا 

مواجهةحو ودارنقاش.املصريةا سرةضدتتكاتتال ا دم
وأعمية،معواصتا سرةمستوىعلىي ثرالذ الفكراملتطر 

بيناسمباالديينا طا وجتديداملفاعيمتصحيح

واجهةوم،مشاكليوح اصتمعتنميةعليالعصرويساعد

.اءاالفتدارم الدي بصحيحالصحيحة لالفتاو 
علىفحتهاصع تنشراإلفتاءدارأن،الدكتورعالموأضا 

للشبا ،اوخاصةللمواضننيرساا االجتماعيالتواص مواقع

أرادوم تابعني،املعلىتيسلادقيقتني،مدتهاوفيديوعات،مقاضع

راتلعشمستسر مطو ظهلللمنشورفإنفيهاالتعمق

 .والتعمقالتوثيقيريدم لك وموثقالصفحات

معلزوجيالإلر ادالدعمسيقدماإلفتاءفرعأنصقروأضا 

أصو  افتوىال نوالزوايا،املساجدلالديين،ا طا جتديد

أسحلة علإلجابةودارسنيومتعلمني تصنيوحتتا و ك 

"بروفتوى"تطبيقستطرعاإلفتاءدارأناملف وكشت.املواضنني

املختلفة،موق اياعولساتهمبأفكارعمالسر ق ايايعاجلوالذ 

واملكانمانالزبتسلتتسلالفتوى نا صوصيةمراعاةمع

لينطلقيقالتطبعذااآلنونعدذلووراعيناوا  خاص،وا ا 

 لسة12مدعموسيكونوقحم،أقر ل

لملصريةااإلفتاءدارفرعإنصقر،عبداصيداللواءوقا 

الفتوىواءساإلفتاءلدارالتخصصاتك سي معالسويس

القناةمإقليوسيخدما قسام،جبميعالزوجياإلصالعأو

بقلبزمتميمكانلالفرعموقعاختياروجرىبالكام ،

 .السويس

فقنالقاعرةلاإلفتاءداروجودأنصقراللواءوتابع

م افظاتاحملبقيةننععليي،كانحمالذ بالشك 

عام  عف ال متقدميأننك الذ ا ل

يتوجدونحا الذ والزم واالنتقا الوقحم

احملافظاتبفرعوجودويساعماإلفتاء،لدارالكثلي 

 .املشكالتح ل

عالموقي الدكتورصقراصيدعبداللواءوأعد 

داردرعاملف ف يلةواعد السويسحمافظةدرع

 .السويسحملافظاالفتاء

الناابوخشانةا دالناابم كالاللقاءح ر

لسجمأع اء و ةحافظوالناابعبدهسيد

لكرماو اسيدوالناابعبيدرا والناابالشيوخ

عامديرمراضيماجدوالشيخالنوا جملسع وا

ركزيةاملاالدارةمدير اد ا دوالشيخاالوقا 

 االزعريةللمنطقة
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قييي ااطظلييي طءاأحاابيييداطظلجييييداصييير اح ييي فااطظسييي  ساطظيييي ما

طألالييي ءاطظ ييبوةالييداج تاطظربيي ةاظلصييفاطألوةال ظلييدطا 

حاطظربي ةاظ صبحاةاجي..اطظث    حاطظي ححاوطظخ صحاظلل لاطظ   يحا

ةاجحاظلصفاطاوةال ظث   لاطظي م225ةاجحالدااحلا223

ةاجييحاظلصيييفاطاوةال ظثييي   لا205ةاجييحاليييدااحيييل190و

،اطظخ صا

بييهاطظييي ماطذيي ربلاطظليي طءاأحاابييداطظلجيييداصيير اح يي فااطظسيي  سالل  

أااييي ءاحجليييساطظشيييي  الل  ف يييحاطظسييي  ساظل  قشيييحاايييدةاحيييلا

طظل ضيييي ا تاطظل يلرييييحاليييي ظل طفقاطظي حييييحاوطظخييييدح تاطظ يييي اترييييدما

حايي نال ايي ااطظييدك  ااابييدط ااطألحي ءظلليي طا يلااليي احسيي  لا

  ئ اح  فااطظس  سا

طظلس ادطظي مطظس  تي طظد لذ طاط ه  وطظيليد

 وطظ  ئاش  حأحلدطظ  ئ حلكالطظلر ءحا .ظلل  ف ح

حجلسأاا ءا احح فاوطظ  ئ ابدهذيدطظدك  ا

الرةطحد  طظج دلذ لطنطظدك  الحا تكل ،طظشي  

ل ظل  ف حطظسي ذ طاتص ة

طظ رييدماإلت حييحاف صييحاطظربيي ةاألل  ئ يي اطظ يي ج يلال ظلييدطا اطألادطة ييح
طظلرييي ءاكيييالاحاييي ا.ظلربييي ةال ظليييدطا اطظث    يييحاطظي حيييحاوطظخ صيييح

ظييد لاطظدك  اابيداط ااحاي نا  ئي اطظل يي فااوطظيلييداط هي  اذي طااط

 ييحاطظسيي  تي اطظييي ماطظلسيي اداظلل  ف ييحاوح ليي ةاطظييي ظ احييد  احد  

يليماطظ  ليحاوطظ يليماو  ذ اال الاوكيلاحد   حاطظ  ليحاوطظ 
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قرصاصيدعبدأعاللواءاستقب 

الستاذااليوممبكتبيالسويسحمافظ

رايسالقطبا اد عبدحممد

ور  القوميةاملعاعدإدارةجملس

حملافظاناابرم اناهللعبدالدكتور

رتلالسكالدي سرا ايها والعميد

ومسحوليللمحافظةاملساعدالعام

 0بالسويسوالتعليمال بية

إنشاءاعميةحو حوارداراللقاءول

السويسحملافظةقوميةمدرسة

متكذلوالسويسأبناءالستيعا 

ومتاأي الني مدارسإقامةمناقشة

املدرسةامةإقسيتمال املناضقحتديد

تصبحواملدارسعذهملث نواةلتكون

التعليمجما لجديدةإضافة

قب  ممتكما.السويسمبحافظة

 سبالسوياليابانيةاملدرسةإنشاء
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 معلومات حمافظة السويس                                                                         نشرة 

السويسظحمافصقراصيدعبدأعاللواءاعطي

شركاتالور ساءالتنفيذيةللقياداتتوجيهاتي

قراراتيذبتنفا حياءور ساءا كوميةواملصا 

هاتلتوجيتنفيذاالكهرباءاستهالاتر يد

لوزراءاجملسرايسمدبوليمصطفىالدكتور

لقاءال خذلوجاءاليوماحملافظنيجملسل

ناابانرم اهللعبدالدكتور  وراحملافظ

العامكرتلالسالدي سرا ايها والعميداحملافظ

عامرمديسعدراميوالعقيدللمحافظةاملساعد

لب و لالنصر ركاتور ساءاحملافظمكتب

بورتوفيقا ا سورايسالب و لتصنيعوالسويس

عميةأعليصقرواكد..واالحياءواملديريات

 كوميةااملبانيلالكهرباءاستهالاتر يد

لرباءالكهاستهالاتر يدوالعامةواملنشآت

اتوالشركالك  واحملالتالك ىاملوالت

بكثرةرباءالكهتستخدمال الصناعيةواملشروعات

 .املركز التكييتونظام

ومراكزةالرياضيا نديةمتابعةعليصقروأكد

استهالادتر يقراراتتنفيذم للتأكدالشبا 

ل اواملالعباملسطاةوالصاالتبها،الكهرباء

فظاحملاوكلت.الكا فةا ضواءتستخدم

تنفيذتابعةملخطةبوضعباملوضوعاملعنيةاةهات

لكهرباءااستهالال  يدالقراراتاإلجراءاتعذه

ا الشبومراكزوا نديةالعامةاملنشآتل

 لعا،وواملدارسواملديرياتا كوميةواملصا 

لسويساكهرباءقطاعرايسعلياحملافظواكد

جبميعالكهرباءاستهالاع يوميتقريربعم 

اإلجراءاتذهعأعميةتقييمعليم كدا..املناضق

الكهرباايةالطاقةلتوفلاملطلوبةا د لتحقيق

عذهتنفيذببااللتزاماةميععلياحملافظواكد.

نفذيقوميعم القراراتعذهواعتبارالقرارات

ا زمةجودوظ لمصرا بيبةبلدنالصا 

لعاملابينروما.الراعنةا وكرانيةالروسية

 مناضقعدةلازماتم حاليا
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السويسظحمافصقراصيدعبدأعاللواءاعطي

شركاتالور ساءالتنفيذيةللقياداتتوجيهاتي

قراراتيذبتنفا حياءور ساءا كوميةواملصا 

هاتلتوجيتنفيذاالكهرباءاستهالاتر يد

لوزراءاجملسرايسمدبوليمصطفىالدكتور

لقاءال خذلوجاءاليوماحملافظنيجملسل

ناابانرم اهللعبدالدكتور  وراحملافظ

العامكرتلالسالدي سرا ايها والعميداحملافظ

عامرمديسعدراميوالعقيدللمحافظةاملساعد

لب و لالنصر ركاتور ساءاحملافظمكتب

بورتوفيقا ا سورايسالب و لتصنيعوالسويس

عميةأعليصقرواكد..واالحياءواملديريات

 كوميةااملبانيلالكهرباءاستهالاتر يد

لرباءالكهاستهالاتر يدوالعامةواملنشآت

اتوالشركالك  واحملالتالك ىاملوالت

بكثرةرباءالكهتستخدمال الصناعيةواملشروعات

 .املركز التكييتونظام

ومراكزةالرياضيا نديةمتابعةعليصقروأكد

استهالادتر يقراراتتنفيذم للتأكدالشبا 

ل اواملالعباملسطاةوالصاالتبها،الكهرباء

فظاحملاوكلت.الكا فةا ضواءتستخدم

تنفيذتابعةملخطةبوضعباملوضوعاملعنيةاةهات

لكهرباءااستهالال  يدالقراراتاإلجراءاتعذه

ا الشبومراكزوا نديةالعامةاملنشآتل

 لعا،وواملدارسواملديرياتا كوميةواملصا 

لسويساكهرباءقطاعرايسعلياحملافظواكد

جبميعالكهرباءاستهالاع يوميتقريربعم 

اإلجراءاتذهعأعميةتقييمعليم كدا..املناضق

الكهرباايةالطاقةلتوفلاملطلوبةا د لتحقيق

عذهتنفيذببااللتزاماةميععلياحملافظواكد.

نفذيقوميعم القراراتعذهواعتبارالقرارات

ا زمةجودوظ لمصرا بيبةبلدنالصا 

لعاملابينروما.الراعنةا وكرانيةالروسية

 مناضقعدةلازماتم حاليا
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أن املباادرة  ساويس  عباد اصياد صاقر حماافظ ال    / أكد اللواء ا ع 

هااا الدولااة الوضنيااة للمشااروعات ا  ااراء الذكيااة والتااى اضلقت 

 مااام املتحااادة  املصااارية فاااى إضاااار رااساااة مصااار ملااا متر اتفاقياااة ا     

هااود الدولااة  اإلضاريااة لااتسل املناااخ وا ادفااة إ  التأكيااد علااى ج   

. 2030صااار للتعامااا  ماااع البيحاااة وتسااال املنااااخ حتقيقاااا لر ياااة م     

لاى قارار تشاكي     حمافظ السويس قد وقاع ل وقاحم ساابق ع   وكان 

 ااااراء الل نااااة التنفيذيااااة للمبااااادرة الوضنيااااة للمشااااروعات ا    

اذ خالاااد الذكيااة مبحافظااة السااويس، برااسااتي وع ااوية االساات      

التصااااالت ساااعداو  ساااكرتل عاااام احملافظاااة، ومماااثلني عااا  وزارة ا

ادية وتكنولوجياااااااا املعلوماااااااات والتخطاااااااين والتنمياااااااة االقتصااااااا

ون البيحاااة واصتماااع املااادنى وراااايس الفااارع اإلقليماااى ةهااااز  اااح    

لمبااااادرة باحملافظااااة وماااادير املكتااااب الفااااين للمحااااافظ منسااااقا ل  

لسايد الادكتور   باحملافظة، وقد جاء قرار احملافظ تفعايال لقارار ا  

بشاااأن اإلضاااار  2022لسااانة ( 2738)راااايس جملاااس الاااوزراء رقااام   / 

ياااتم صااايا ة ولفاااحم صاااقر إ  أناااي جياااب أن .التنظيماااي للمباااادرة

  اإلمكانيات وختطين مشروعات تعم  على تعظيم االستفادة م

شااروعات املقدمااة واملااوارد املتاحااة ف ااال علااى ضاارورة ان تتوافااق امل 

 املنااااخ ماااع عااادة معاااايل ياااأتى أعمهاااا التخفيااات مااا   ثاااار تسااال       

طبيعيااة وحفااظ والتكياات مااع تساال املناااخ وا فاااظ علااى املااوارد ال

 .التنوع البيولوجي وا د م  التلوث 

م بارااعتستتلقىالسويسحمافظةأناحملافظوأوضح

خال م باملبادرةاملشاركةاملشروعاتالقادماالسبوعبداية

والذ روعاتاملشوتلقيلتس ي املخصصااللك ونياملوقع

شاركةاملوضوابنللمبادرةمفص  رععلىسيحتو 

وعىفحات(6)املبادرةتستهد حيثعليها،املشرفةواةهات

املشروعات-ةاملتوسطاملشروعات-ا  مكبلةاملشروعات)

حياة"يةالرااسباملبادرةاملرتبطةخاصةالصسلةاحمللية

املبادرات-نا حةالالشركاتم املقدمةاملشروعات-"كرنة

التنمويةروعاتاملش-للربحا ادفة لاصتمعيةواملشاركات

الل نةموستقو(واالستدامةاملناخوتسلباملرأةاملتعلقة

املتقدمةروعاتاملشبفحصاحملافظبرااسةاملشكلةالتنفيذية

بإراليحةفبك مشروعأف  الختيارالسويسحمافظةم 

إ حالتهاإيتماحملافظة،مستوىعلىفاازةمشاريع(6)

املوسعرامل متخال للعرضمتاحةلتكوناملركزيةالل نة

رايسيدالسرعايةحتحمالقادمسبتم  هرخال املنعقد

وي متجهاتمبشاركةاملقدمةاملشروعاتلعرضاةمهورية
مشروع١٨ اف اختيارسيتمكماوعاملية،واقليميةحملية

والتىملشكلةاالفنيةالل انخال م اةمهوريةمستوىعلى

املنعقد متراملبفعالياتوذلواةهات تلتممثلىست م
اراتواالستثمالتموي حشديتم يث٢٠٢٢أكتوبرفى

 الشيخبشرماملناخمب مترالفاازةللمشروعات
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لداراالفتاءعوفروالني القوميةاملدارساقامةعلياملوافقة

ر يدتعليوالتأكيدباالحياءالنظافةأعما وتكثيت

أكدلعامةاواملنشآتا كوميةباملصا الكهرباءاستهالا

ر ساءيعلالسويسحمافظصقراصيدعبدأعاللواء

ورععامةالالنظافةكفاءةورفعاعما بتكثيتاالحياء

احملددةيداملواعلمستمرةبصفةالصناديقم القمامة

ظةللمحافالتنفيذ اصلسإجتماعخال ذلوجاء.
ويسالسحمافظناابرم اناهللالدكتورعبد  ور

لسويساحملافظةالعامالسكرتلسعداو خالدواالستاذ

اعداملسالعامالسكرتلالدي سرا ايها والعميد

أ ددوالعميا م مديرمساعداسالمواللواءللمحافظة

سعديراموالعقيدللمحافظةالعسكر املستشارموسي

عنيةاملاةهاتاحملافظوكلتاحملافظمكتبمديرعام

عذهنفيذتملتابعةخطةبوضعالكهرباءاستهالاب  يد

لهرباءالكاستهالاب  يدا اصةوالقراراتاإلجراءات

ا كوميةواملصا الشبا ومراكزوا نديةالعامةاملنشآت

طاعقرايسعليم كدا،و لعاواملدارسواملديريات

الكهرباءاستهالاع يوميتقريربعم السويسكهرباء

اإلجراءاتذهعتقييمأعميةعليم كدا..املناضقجبميع

طاقةاللتوفلاملطلوبةا د لتحقيقخطةووضع

زعراالخطا عليالتنفيذ اصلسوافق.الكهربااية
اعداد وابتداايمعاعدجممعاسمتسيلبشأنالشريت

تورسيدالدك)معاعدجممعالدبوراليعر فتياتوثانو 

اقامةعليوافقكماللفتياتالسابقاالزعر يخضنطاو 
بقلبمتميزمبوقععليالسويسمبحافظةاالفتاءلدارفرع

فرعإنافظاحملواكد،السويس ياةالءبشارعاملدينة

لتخصصاتاك سي معالسويسلاملصريةاإلفتاءدار

،القناةمدنإقليموسيخدم،اإلفتاءلدار

،للقاعرةظةمبحافاالفتاءداراليالسفرمشقةويوفر

كما.صتمعالاملشكالتم العديدح لويساعم
رعيةم املقدمالطلبعليالتنفيذ اصلسوافق

مدرسةءالنشاأرضقطعةبتخصيصالقوميةاملعاعد

لتعليمامستو لرفعفيص حي1السالممبدينةقومية

الياالضافةب‘السويسأبناءوإستيعا .باحملافظة

عذهث ملنواةاملدارسعذهلتكونالني مدرسةإقامة

كماالتعليما جملجديدةإضافةوتصبح..املدارس

قرر..ويسبالساليابانيةاملدرسةإنشاءقب م مت
لتخصيصةالتسعليالشرااحتعدي التنفيذ اصلس

لتليفونلتقويةابرا القامةاحملمو لشركاتاراضي

املواقعوالعمرانيا يزداخ الواقعةللمواقعاحملمو 

.العمرانيا يزخار الوقعة
تابعةمباالجتماعيالت ام عاممديرحملافظوكلت

النشطةاع دور تقريرواعداداالعليةاةمعياتعم 

للمواضننيتقدمال وا دمات
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لساااويس اساااتقب  اللاااواء أع عباااد اصياااد صاااقر حماااافظ ا    

السااااايد مبكتبااااي الياااااوم سااااافل دولاااااة ساااااريالنكا بالقااااااعرة 

ور عباد اهلل    ور الادكت "مارنوتو كارباريا بادماناثان "

رم اااااااان ناااااااااب احملاااااااافظ واالساااااااتاذ خالاااااااد ساااااااعداو      

لااادي  الساااكرتلالعام للمحافظاااة والعمياااد ايهاااا  سااارا  ا    

ديرعام مكتاب  السكرتل العام املساعد والعقيد رامي سعد م

اللقاااااء رحااااب احملااااافظ بالساااافلول .الساااايد احملااااافظ
 كااادا علاااي  الساااريالنكي ل زيارتاااي حملافظاااة الساااويس ، م  

لعالقااات عمااق العالقااات بااني البلاادي  وأعميااة سااب  دعاام ا     

الت املختلفة  الثنااية والتعاون املش ا ل عدد م  اصا
و مقوماات  وأ ار احملافظ إ  أن حمافظاة الساويس متتلا   

ننااااا علااااى االسااااتثمار ل كافااااة اصاااااالت ، م كاااادا علااااي ا

قاديم كافاة   استعداد الستقبا  أ  استثمارات جادة وياتم ت 

قاااا  .التساااهيالت لن ااااع االساااتثمارعلي ارض الساااويس  
موجهااااا احملااااافظ اننااااا نرحااااب باالسااااتثمار السااااريالنكي ،  

افظااة الاادعوة للمسااتثمري  ماا  دولااة سااريالنكا لزيااارة حم  

 العديااد السااويس للتعاار  علااي فاارص االسااتثماراملتاحة ل 

ناااي يوجاااد اللاااواء عباااد اصياااد صاااقر ااكاااد مااا  اصااااالت ، 

مبحافظة السويس منطقتني صناعيتني ، 

س وال  تشام   االولي ا يحة االقتصادية ملنطقة قناة السوي

طقاة عتاقاة   عدد كبلة م  املشروعات العمالقة والثانية من

ح فاارص الصااناعية ومااا حتويااة ماا  مشااروعات متنوعااة تفاات    

نطقااة ا اارة عما  لتنميااة اقتصااادية حقيقيااة ، ماع وجااود امل  

فل جانبااااي اكااااد الساااا  وماااا  العامااااة وا اصااااة باالدبيااااة ،   

الده ماااع الساااريالنكي إن عنااااا عالقاااات تار ياااة جتماااع بااا    

  اعتمااام مصار، وتشااهد تطااور ا فااى  تلات اصاااالت فااى ظاا  

دة، والساعي  قيادات البلدي  وتعزيزعا ودفعهاا إ   فاا  جديا   

السااااافل بالنه اااااة  أ ااااااد .إ  تطاااااوير العالقاااااات الثنااياااااة 
ت، وأن الشااااملة التاااى تشاااهدعا مصااار فاااى  تلااات اصااااال    

نتعا  ااااا  التباااااد  الت ااااارى بااااني مصاااار وسااااريالنكا  ااااهد ا     

حمااافظ السااويس وضلااب .،ملحوظ ااا خااال  الفاا ة ا خاالة  
ويس بعمااا  دراساااة إمكانياااة عمااا  توأماااة باااني جامعاااة السااا       

الثقافاات  واحد  جامعات دولة ساريالنكا لتبااد  ا ا ات و   

لتاادريس واالفكارواملناااعج التعليميااة والبعثااات ماا  عيحااات ا   

قافيااااة والطااااال  باةااااامعتني الحااااداث ضفاااارة تعليميااااة وث 

حمااافظ السااويس درع  aأعااد نهايااة اللقاااء  ول .متبادلااة
زيارتاااااي احملافظاااااة للسفلالساااااريالنكي تقاااااديرا وتكرناااااا ل  

ا للتعريات  للسويس وأعد  السفل حمافظ السويس كتاب

بدولة سريالنكا
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لحى وزيار  حتحم رعاية وح ور الدكتور علي املصي

ء أع عباد  التموي  والت ارة الداخلية والسايد اللاوا  

ا  ناور  اصيد صقر، حمافظ الساويس واللاواء را   

نااا  الااادي ، حماااافظ كفااار الشااايخ والااادكتور أ    

  تار حمافظ الدقهلية 

ثلاة ل  وقعحم وزارة التموي  والت اارة الداخلياة، مم  

وزارة ،عقود جهاز تنمية الت ارة الداخلية التابع لل

نياااااة ختزي/لوجيساااااتية/إنشااااااء منااااااضق جتارياااااة  

الدقهلياااااااة، "جديااااااادة، باااااااثالث حمافظاااااااات عاااااااي   

نااااااضق ، وتشاااااتم  امل"والساااااويس، وكفااااار الشااااايخ  

نوعاااة اللوجساااتية مشاااروعات وأنشاااطة جتارياااة مت  

سااعد  الادكتورإبراعيم عشاماو  م  ووقاع    ور 

لت اااارة أو  وزيااار التماااوي  وراااايس جهااااز تنمياااة ا    

مناااااضق عقااااود إنشاااااء   3الداخليااااة عقااااود انشاااااء   

  ماا  لوجيسااتية جدياادة مااع كاا /مناااضق جتاريااة 

ركة املهناادس أ اار  دوس رااايس جملااس إدارة  اا   

 لالستثمار " فلن برو جلوبا  "

نفياااذ  و الااادكتور أنااا  حساااام عمااار الااارايس الت    

ساعود   والع و املنتد  لشركة املتحدة وامساعي 

روعات مدير عاام  اركة مراكاز حياث تت ام  مشا      

ياااااع كماااااا ح ااااار توق .وأنشاااااطة جتارياااااة متنوعاااااة   

ااااااب ال وتوكاااااو  الااااادكتور عباااااد اهلل رم اااااان نا   

ضاااار تنفياااذ  ذلاااو ل إوياااأتي .. حماااافظ الساااويس  

ميااااااة توجيهااااااات القيااااااادة السياسااااااية بتطااااااوير وتن   

سااااع ل منظومااااة الت ااااارة الداخليااااة ل مصاااار والتو

تلفاااااة، انشااااااء املنااااااضق الت ارياااااة باحملافظاااااات املخ 

لالساتثمار  ونتااج النساخة ا و  ما  املنتادى ا و    

لوزارة مناذ أ اهر   الذى أضلقتي ا" استثمر.. والت ارة 

ساااتثمارية قليلاااة ومت ضااارع العدياااد مااا  الفااارص اال 

وصااااارع .اةديااااادة ل أنشاااااطة الت اااااارة الداخلياااااة    

مااااوي  ا سااااتاذ الاااادكتورعلى املصاااايلحى وزياااار الت   

للوجستية والت ارة الداخلية بأن املناضق الت ارية ا

تنوعاااة املقااارر إنشاااا عا ستت ااام  أنشاااطة جتارياااة م 

 ثةالثالوتقدر استثمارات  ذه املناضق ل 



113

 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

ملياااون وانااي سااابق ٤٠٠مليااار و ٢حمافظااات  اااوالي  

العديااد ومت ضاارع العديااد ماا  الفاارص االسااتثمارية ب  

اضااااية ماااا  احملافظااااات علااااى ماااادار ا ربااااع ساااانوات امل 

ى إنشااااء تنفيااذ ا لتوجيهاااات القياااادة السياساااية وجاااار 

يااااد ماااا   مناااااضق جتاريااااة علااااى أرض الواقااااع ل العد  

لع السذاايااة احملافظااات املختلفااة ، بهااد  تااوفل الساا    

ضق و لعااااا مااااا  السااااالع ا ساسااااية ،وتت ااااام  مناااااا  

مماااا لوجساااتية ومراكاااز جتارياااة متعاااددة ا نشاااطة ،

وا ااد ماا   سيساااعم ل تقلياا  حلقااات تااداو  الساالع  

لنقاا  تاا اوع ا اادر ل املنت ااات، خاصااة وأن تكاااليت ا 

ج وان انشاء م  السلع النهااية للمنت% 15ا  10م  

ع ساايقل  مثاا  عااذه املناااضق الت اريااة ومنافااذ التوزياا   

لااى السااعر  ماا  تكاااليت النقاا  ا ماار الااذى ياانعكس ع   

أن تكااون ووجااي الااوزير باا  .النهااااي لصااا  املسااتهلو  

شروعات  بناء ا ولوية ل اتاحة فرص العم  بهذه امل

 عذه احملافظات

 

السااااادة م كاااادا أن التعاااااون بااااني وزارة التمااااوي  و ، 

 التوسااع ل احملااافظني لااي قيمااة م ااافة حقيقيااة ل

أرض انشاااااء املناااااضق اللوجسااااتية والت اريااااة علااااى 

عاااداد خطاااة  احملافظاااات ،مشااالا ا  أناااي سااابق ومت إ  

ة علاااى اسااا اتي ية بشاااأن تنمياااة الت اااارة الداخليااا  

ماااااة مسااااتوى اةمهورياااااة ،تنفيااااذا لتوجيهاااااات فخا  

ةمهورياااة الااارايس عباااد الفتااااع السيساااي راااايس ا    

ضااااها بتطااااوير منظومااااة الت ااااارة الداخليااااة ومت عر

ياا  ، وأني جارى حال2021على سيادة الرايس فى عام 

ة علااى  تنفيااذ العديااد ماا  عااذه املشااروعات الت ارياا     

توفر عااااذه ساااا. أرض الواقااااع باحملافظااااات املختلفااااة 

ألااات فرصاااة 15املناااضق فااارص عماا  ماااا يقااار  ماا     

عمااااا  مبا ااااارة و ااااال مبا ااااارة بهاااااذه احملافظاااااات     

و ااااااازن /إداريااااااة /وتت اااااام  أنشااااااطة جتاريااااااة ..

 وقاعات عرض للسلع 
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علااى /ر علااى جانااب أخاار  ااهد معااا  ا سااتاذ الاادكتو 

 املصيلحى وزير التموي  والت ارة الداخلية

لااادولي بروتوكااو  تعاااون مااع بنااو الت ااار  ا     توقيااع  

ساتاذ   دمات السا   الت اار  ووقاع ال وتوكاو  ا     

لتماوي   إبراعيم عشماو  مساعد أو  وزير ا/ الدكتور

 ااريت ورااايس جهاااز تنميااة الت ااارة الداخليااة واسااتاذ   

لااادولي ساااامي راااايس جملاااس أدارة البناااو الت اااار  ا  

ث ملنظومااة انااي مت تطااوير وحتاادي“املصاايلحى “وأضااا  

 تى العمااا  بالسااا   الت اااار  وأنهاااا بااادأت بالفعااا  تااا     

سااتوى مثارعااا ماا  خااال  العماا  الساال مساابو  علااي م     
،ويتم حالياا ١٩٣٤الس   الت ار  منذ انشاءه ل عام 

جيااة ، كمااا  تطااوير املكاتااب وحتويلااها ا  مكاتااب منوذ  

  منهااا أن أعمااا  التطااوير للساا   مقساامة الااي مراحاا  

يانااااات رباااان كافااااة مكاتااااب الساااا   وانشاااااء قاعاااادة ب  

خدماااة للسااا   14موحااادة وم مناااة ،كماااا مت إضاااال   

ول . ن الت اااارى علاااى بوابااااة مصااار الرقمياااة حتااااى اآل    

افظ كلمتااااي قاااادم اللااااواء أع عبااااد اصيااااد صااااقر حماااا  

داخلية علاي  السويس الشكر لوزير التموي  والت ارة ال

لتمااوي   اةهااود الكاابلة املبذولااة لالرتقاااء مبنظومااة ا     

كية وتاااااوفل السااااالع السذااياااااة باصمعاااااات االساااااتهال  

و ماا تقاوم باي    كاذل .. بأسعار تناساب ا سارة املصارية    

ساتثمارية  وزارة التموي  م  جهود ل إقامة مشروعات ا

وجسااااتية ل جمااااا  السالساااا  الت اريااااة واملناااااضق الل  

بناااااء عااااذه باحملافظااااات و الاااا  سااااتعود بااااالنفع علااااي أ

عماا   احملافظااات وتزيااد الاادخ  القااومي وتااوفر فاارص     

 السويس بناء احملافظات ومنها حمافظة 

قبااات تواجااي  وأن معااا  وزياار التمااوي  وجااي بتااذلي  أ  ع  

ملنااااااضق املساااااتثمري  واملطاااااوري  ل تنفياااااذ مشاااااروعات ا   

ء املتاااااااجر اللوجسااااااتية، والتوسااااااع ل انشااااااا / الت اريااااااة 

تم ضااارع  والسالسااا  الت ارياااة الكااا ى، الفتاااا ا  أناااي يااا     

لااي رأس الفارص االسااتثمارية اةدياادة مبرافاق كاملااة ع  

اخااايص ، أرض املشاااروع وكاااذا املعاوناااة ل اساااتخرا  ال    

  املساتثمر ما    وف ة مساع ان استلزم االمر ، حتاى ياتمك  

ات او تنفياااااااذ مشاااااااروعاتي املتفاااااااق عليهاااااااا دون أ  عقبااااااا   

نمياااااة أن ماااااا ضرحاااااي جهااااااز ت" عشاااااماو "حتدياتوأكاااااد 

ة علاااى الت اااارة الداخلياااة مااا  فااارص اساااتثمارية حقيقيااا 

لااى أرض ماادار ا ربااع ساانوات املاضااية وجااارى تنفيااذعا ع    
حمافظااااة ١٤مشااااروعا  ل ١٨الواقااااع وتبلاااان أكثاااار ماااا   

م  مليار جنياي ،وتت ا  50ومنطقة باستثمارات تتعدى ا  

طة ،وأناي  مناضق لوجستية ومراكز جتارية متعددة ا نش

تصاا  مااع توقيااع عقااود الفاارص االسااتثمارية اةدياادة س    

الواقااع ا  عاادد املشااروعات الاا  يااتم تنفيااذعا علااى أرض 

الا  مت  مشروعا  جبانب الفرص االساتثمارية ا خارى  21

مااا  حمافظاااات % 60ضرحهاااا مباااا يسطاااي ماااا يقااار  مااا    

ز بأنهاااا اةمهورياااة حتاااى اآلن ،وأن عاااذه املشاااروعات تتميااا

كثيفااااااااااة مشاااااااااروعات كثيفاااااااااة االساااااااااتثمار وكاااااااااذا     

حملافظااات العمالاةوتوفر فاارص عماا  كاابلة  بناااء عااذه ا 

،كمااااااااا أنهااااااااا ترتقااااااااي مبسااااااااتويات تقااااااااديم ا دمااااااااة    

ع بتلاااو للمساااتهلكوكذا تثااار  ثقافاااة التساااو  والتب ااا

يااة ل تقااديم احملافظااات ف ااال  عاا  تساايل الثقافااة الت ار 

ادية ا دمااااة للمااااواضنني وا صااااو  علااااي قيمااااة اقتصاااا  

 م افة
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دي  كلاااات ساااايادتي العميااااد ايهااااا  ساااارا  الاااا 

يس الساااااكرتلالعام املسااااااعد حملافظاااااة الساااااو  

را مبرافقاااااة االنباااااا اباااااراعيم اساااااحا  بطريااااا 

ألقبااااط االساااكندرية وسااااارالكرازة املرقساااية ل 

ملااابين الكاثولياااو الفتتااااع امللعاااب ا ماساااي   

خااااادمات و اااااام الساااااباحة لكنيساااااة الراعاااااي

نطقاااة الصاااا   دماااة اصتماااع السويساااي مب

كرتل الزراياار بنطااا  حااي االربعينااوأعر  الساا     

أمنياات  العام املسااعد للمحافظاة عا  حتياات و    

افظ السااايد اللاااواء أع عباااد اصياااد صاااقر حمااا  

 .  السويس

كندرية لالنبا ابراعيم اساحا  بطريارا االسا   

وفياااق ل والوفاااد املرافاااق لاااي متمنياااا  ااام الت 

ت زيااااارتهم للسااااويس ومزيااااد ماااا  االجنااااازا    

وا اااااادمات البناااااااء السويسح ااااااراالفتتاع 

س حااي كااال ماا  اللااواء عشااام الشاايمي راااي    

االربعااااني وحممااااد سااااعد مااااديرعام مديريااااة

ر ساايد الشاابا  والرياضااية والنااااب الاادكتو  

شااااا  عبااااده ع ااااو جملااااس الشاااايوخ واال  ب

لفيات  اسحا  راعي كنيسة الراعي الصا 

رجاااا  مااا  القياااادات التنفيذياااة والشاااعبية و  

 الدي  االسالمي واملسيحي



 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 

 علومااات إصاادار النشاارة الشااهرية للم

مت اااااامنة2022أ سااااااطس هرعاااااا  

ي  التماااااااو»بعناااااااوان املوضاااااااوع ا و 

بعناوان  املوضوع الثااني واالستهالا ، 

، «االنتاااااااا  ا ياااااااوانى والسااااااامكى  »

الطاب  اع قطا »املوضوع الثالث بعنوان 

 البيطرى

 دولية امل  رات والتعليقات اةإعداد

.ا سطسلنشرة  هر

 لااي بأعمااا  االسااتعارة والاارد عالقيااام

االستفسااااااااااارات وتقااااااااااديم خدمااااااااااة  

.كتبةاملمعلوماتية للم ددي  علي 

 الاااارد علااااي الفاكسااااات الااااواردة ماااا  

جملااااااس الااااااوزراء ووزارة التخطااااااين 

لاااواردة والتنمياااة احمللياااة واملكاتباااات ا 

.املختلفةم  اةهات 

 ص البياناااات ا اصاااة ب اخاااي إعاااداد

املبااااااااااااني الصاااااااااااادرة مااااااااااا  اإلدارات   

  ا ندسااية با حياااء للمحافظااة عاا    

ا تاايمت اامنة 2022ا سااطس ااهر 

–ة تااااريخ الرخصااا–الرخصاااة رقااام )
م اساااا–مهندسااااي املشااااروع –املوقااااع 

عاادد –نااوع املاابين –ضالااب الرخصااة 

لاي ضلاب   وذلو بناء ع(املبينضوابق 

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

مادير  ة مت عقد االجتماع الشهر  برااسا 

لقارار  مركز املعلومات ودعام اختااذ ا  عام 

بااااااااااملركز مااااااااادير  اإلدارات والساااااااااادة 

مااااااادير  مراكاااااااز معلوماااااااات والساااااااادة 

 العماا  ا حياااء واملااديريات ملناقشااة ساال   

 لاااو  واملشااااك  الااا  تعوقاااي وإجياااادا ا

. ااملناسبة 
 

 

:لعلوماتتقييم نشرات امل: ثالثا
علومااااات قامااااحم ةنااااة تقياااايم نشاااارات امل

لومااااات للمسااااتويات بتقياااايم نشاااارات املع 

.ا حياءالواردة م  

 

 

:ين املتابلعة الدعم الف: رابلعا

مليدانياااة قاماااحم إدارات املركاااز باملتابعاااة ا

والاااااااادعم الفااااااااين لوحاااااااادات ومراكااااااااز  

–ت ماااااااديريا) املعلوماااااااات للمساااااااتويات 
 (.أحياء
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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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
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 املرأه والبحث العلمى فى قطاع التعليم العا :  : أسم  الكتا

 حممد ا ش 0د سعد نصار0د سلوى بيومى  0د :  امل لت

 احملتويات
 تصنيت العاملني حسب النوع وفقا  للدرجات العلميي املختلفة

اعداد ا رجيات اةامعيات فى سنوات  تلفة          

 اصلة 

 
االرصاد اةوية

 احمللية

حى عتاقة  –يص  حى ف–حى االربعني –حى السويس –السويس بلدى  –صوت االربعني 

–لبداية املصرية ا–السوايسة –الوعى –اخبار السويس –ابناء السويس –صوت القناة –
 0راى الشبا  السوايسة–الفرسان 

 التزويد

البــث االنتقائـــــى

التاريخاةهة التى مت البث إليهاانمصدر البياملوضوعات التى مت بثهام

1
مليون جنيي لدعم التأمني815مليار و

مديرية الشحون الصحيةعاليوم الساب22/23الصحى فى املوازنة العامة للدولة 
22-8-2022

2
اضق وزارة التموي  توقع عقود إنشاء من

عاليوم السابحمافظات3جتارية جديدة فى 
مكتب–مديرية التموي  والت ارة 

االستثمار
22-8-2022

3
56وحدة صحية و319االنتهاء م  تنفيذ 

ياة ح"مشروعا فى قطاع الساز ضم  

كرنة
2022-8-22مديرية الت ام  االجتماعىعاليوم الساب

4
املدارس مد ف ة التحوي  بني: التعليم

2022-8-28مديرية ال بية والتعليماالعرام حتى نهاية أ سطس

5
ل ريع الرايس يوجي باالستمرار ل توف

عناصر الن اع ملشروعات استصالع 

2022-8-28تثمارمكتب االس–مكتب التخطين  االعرام ا راضي
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ابنبذة خمتصرة عن حمتويات الكت

إستمارة البيانات البليوجرافية

 فلسفة مناعج البحث العلمى   عنوان الكتاب

 302 عدد الصفحات

 عقي  حسني عقي  0د املؤلف

 190 التصنيف

مالطا-فاليتا   املطبلعة

دم تكااون ا يااااة  تااتسل ا ماام والشااعو  بدرجاااة تقاادمها، أو تأخرعااا ماديااا  ومعنوياااا  ، فعناادما تتقاا        

تااز بأسااتخدامها أدواتااي بالنساابة  ااا وقفااحم عااز التتااأخر عنهااا ، فتسااخر العلاام ماا  أجاا  املعرفااة، وتع   

خصاايتها وحتااافظ علااى  وأساااليبي املنه يااة فااى البحااث الااد و  دون أن تنسااى قيمهااا التااى تكااون      

قبااي مسااتقبال، وعااو   وحاادتها ، وعناادما تتااأخر عاا  ذلااو ، تتااأخر فتلتفااحم إ  املاضااى وكأنهااا ترت       

كماا  ا قيقااة، أن اليااأتى إليهااا، والاازم  مسااتمر، ممااا جيعاا  املاضااى بعياادا ، وا نتظااار ممااال، وعنااا ت 

ى بنااء مساتقب  متطاور،    املاضى ل  يكون مستقبال ، مما يستوجب على املنتظري  أخاذ العا  مناي فا    

ارااة عليهاا، التاى    ويستمر التقدم باحملافظة على أعمياة ا زما ، ومراعااة معطياتهاا، واملاتسلات الط     

لألماة فلسافة وللعلاوم    تستوعبها العلوم م  أج  ا مة عندما تنتبي ا مي ا  أعمية العلاوم، فتكاون  

لعلماى لعلاي يفياد    وم  أج  ذلو نتقدم مب هود متواضع فى جما  فلسافة منااعج البحاث ا   0 أن

ماعية وا نسانية بصافة  الطلبة اةامعيني ، وضلبة الدراسات العليا، ويساعم فى أثراء العلوم ا جت

ى فاال قاق لناا  كام علا     0خاصة ، والعلوم بشك  عام، و ذا العلم ملو عام والبحث حاق اةمياع   

املنااعج، ما  أجا  تبياان     ضبااع اصتمع السربى بطبااع اصتمع العربى، ويهتم عذا الكتاا  بفلسافة  

0لة وتعت  البحوث ذات أعمية عندما تكون  ا فلسفة ودال0أعميتها العلمية والفنية 



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

موضوع النشرة

3قااود ترسااية  وقااع جهاااز تنميااة الت ااارة الداخليااة التااابع لااوزارة التمااوي  والت ااارة الداخليااة ع      

ثمارات تقادر بنحاو   فرص استثمارية جديدة مبحافظات كفر الشيخ والسويس والدقهلياة باسات  

 .مليار جنيي5.5

ه الفرص ستكون وأوضح الدكتور إبراعيم عشماو  رايس جهاز تنمية الت ارة الداخلية، أن عذ

تحادة للصايادلة،   مبحافظة السويس وعي عبارة ع  مشروع ختازيين إلحادى  اركات الادواء، امل    

3000إ  2000مليون جنيي ويوفر مايقر  ما   500لتوزيع الدواء بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 

 فرصة عم ، 

افظااة حموريااة ماا  جانبااي قااا  عبااد اصيااد صااقر حمااافظ السااويس، إن حمافظااة السااويس حم   

ويعاد  ( نااء الصايد  مي-الزيتياة -بورتوفيق -ا ديبية-السخنة)موانىء5حمافظة بها 11تتوسن 

صات  ألات نسامة باالضاافة ا  ن   800أ  750االستثمار بها فرصة واعدة ويص  عدد سكانها م  

 مليون نسمة  لمس لني مما ي كد أنها حمافظة جاذبة لفرص العم 

والعاصاامة االداريااة وأوضااح أن احملافظااة ذات موقااع جساارال متميااز حيااث تتوساان قناااة السااويس

 اةديدة

و الت ااار   ماا  جانااب  خاار، وقااع جهاااز تنميااة الت ااارة الداخليااة بروتوكااو  تعاااون مااع البناا           

ء علاااى الااادولي التاحاااة خااادمات السااا   الت اااار  لعماااالء البناااو مماااا يعااازز حصاااو  العماااال      

 . ا دمات بسهولة ويسر

الت ااارة، كمااا أن وأوضااح أن جهاااز تنميااة الت ااارة الداخليااة يعااد الااذراع االسااتثمار  لتنشااين  

الساو  ا ارة، كماا    املستهلو قص  على منتج جيد بشاك  عاالي وأقا  ما  ا ساعار ا خارى ب      

  العاصمة فقنتعم  على توفل عذه املنت ات ل احملافظات، حيث كان يوجد متركز ل

النتفاااع، مليااار جنيااي اسااتثمارات مااع القطاااع ا اااص بنظااام حااق ا  50ولفااحم إ  أنااي لاادينا  ااو  

 ا ار حيث نأم  ل وجود جتربة تسويقية حتاكي الت ربة ل 
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مع القانون
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  ويباااادو القاااارار ا كااااومي ا خاااال ومااااا يت اااامني ماااا     

تقااياا  حمظورات جتع  التصاوير با مااك  العاماة ان   

وانني تلتاازم ملااا ال يساايء للاابالد، متعارضااا مااع حزمااة قاا  

فاا  حااق  بهااا مصاار منهااا الدسااتور  والاادولي الااذ  يك     

 .التصوير والنشر

حريااة  "ماا  الدسااتور املصاار  علااى أن    65وتاانص املااادة  

لتعاابل عاا   الفكاار والاارأ  مكفولااة، ولكاا  إنسااان حااق ا    

لاو ما  وسااا     رأيي قوال أو كتابة أو تصويرا أو  ال ذ 

 ".النشر

نسااان ماا  اإلعااالن العاااملي  قااو  اإل 19وتعاا   املااادة 

تمتااع  ريااة  املوقعااة عليااي مصاار بأحقيااة ا فااراد ل ال   

 اعتنااا  الاارأ  والتعاابل، ويشاام  عااذا ا ااق حريتااي ل    

ا فكااااار اآلراء باااادون م ااااايقة، ول التماااااس ا نباااااء و  

دومنا اعتباار  وتلقيها ونقلها إ  اآلخري ، بأية وسيلة و

 .للحدود

ر تصااوير وياارى مراقبااون أن القاارار اةديااد الااذ  قظاا

ارض ماااع املااواضنني بااادون موافقاااة كتابيااة مااانهم يتعااا  

والااااذ  يشاااا ط علااااى  2019لساااانة 154القااااانون رقاااام 

اخليااة احملااالت الت اريااة تركيااب كاااملات مراقبااة د   

طقااااة تصاااور العماااالء وكااااملات خارجياااة تراقاااب املن     

 احمليطة باحملالت

وابن صاااادر جملااااس الااااوزراء املصاااار  قاااارارا بشااااأن ضاااا     

ت مني التصوير الشخصي با ماك  العامة، ور م ما ي

فراجاااة ل القااارار مااا  بناااود يااارى الااابعض أنهاااا متثااا  ان     

لاااى  اساااتخدام كافاااة أناااواع الكااااملات، فإناااي ا اااتم  ع     

البالد، حمااااذير تبعاااث املخااااو  حاااو  حرياااة التصاااوير بااا

 .وفق ما أكده  تصون

ي، ومسااااااح القاااااارار ا كااااااومي الصااااااادر االثاااااانني املاضاااااا 

قاااايمني بالتصااااوير الشخصااااي للمصااااريني وا جانااااب امل 

ا صاو   والسااحني ل ا ماك  العامة بادون ا ا اط  

ام كافااة علااى تصاااريح أو سااداد رسااوم، وذلااو باسااتخد    

ط القاااارار ل املقاباااا  ا اااا . أنااااواع كاااااملات التصااااوير 

ي واملنشاآت  ا صو  على تصريح مسبق لتصوير ا راض

اةهاااات واملعااادات التابعاااة لاااوزارتي الااادفاع والداخلياااة و   

ابياااااة، السااااايادية وا منياااااة والق اااااااية واصاااااالس الني   

كماا أوجاب   .باإلضافة إ  الوزارات واملصا  ا كومياة 

 افياااة ا صاااو  علاااى تصاااريح الساااتخدام املعااادات االح

 اأنها إ اسا    مث  وساا  اإلضاءة الصناعية أو ال  ما  

 .الطر  العامة، وفق القواعد املنظمة اةديدة

شاااعد تساايء القاارار تصااوير أو نشاار أ  صااور أو م وحظاار 

عاماة، باإلضاافة   للبالد أو للمواضنني أو املخلة بااآلدا  ال 

ر صااااااور إ  عاااااادم تصااااااوير ا ضفااااااا ، أو تصااااااوير ونشاااااا 

 .املواضنني بدون موافقة كتابية منهم
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء

حـــيم

قطاع عام
خمابز القطاع اخلاص 

واملشروعات

مشروعات  

بلدية

ل احلصر اجلوا

ميو/ كم100

السكان 

تقديري

رد نصيب الف

من اخلبز
بلدي

سياحي 

وافرجني
طباقيبلدي

سياحي 

وافرجني

00100390285السويس1
86735

ف
رغي

 /
وم 

ي
2.

5

1050012801671االربلعنت2
283856

10150330570فيصل3
197122

20150180369عتاقة4
78848

104902901002اجلناين5
141928

50139024703897788489ظةامجالي احملاف
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:2021عن عاماحملافظةشاط املخابز يف ن•

 : التموينقطاع : أوال 

 2022/8/2:اريخ البيان ت. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:خابز طور نصيب السكان من املت•

2022/8/2: اريخ البيان ت.            مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

عدد عـــدد املخابــــزالسنة

السكان  

التقديري

نصيب 

السكان من  

املخابز
االمجالييــدوينصف الــيالــــي

خاصعامخاصعامخاصعامخاصعام

2019

1101430011447533005231

2020

1101430011447700095347

2021

1101430011447884895476

:التوصيات
خدام حصة الدقيق املدعم لكل يوصى املركز باالستمرار فى تشديد الرقابة على املخابز لضمان است

خمبز فى أنتاج اخلبز املدعم
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء

 2022/8/2:ناريخ البيات. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

:التلعليق

حيــــن كانــــ   2020بطاقــــة عــــن عــــام 162060مبلعــــدل  2021إرتفـــاع عــــدد بطاقــــات الــــدعم الكليلعــــام .11.

هــود  املبذولــة لضــمان  بطاقــة عــن اللعــام املاضــى   ويرجــع  لــ   إ  اجل   % 1.01بطاقــة بنســبة  160738

.  وصول الدعم إ  مستحقيه

 :2021حملافظة عن عام عدد البطاقات التموينية حسب النوع بالنسبة للسكان بأحياء ا-

عدد السكانحــــيم
عدد مكاتب

التموين

عدد بقالني 

التموين
عدد االسر

دعم كلي

فردبطاقة

86735112216842104966226السويس1

2838561567096476161234354االربلعنت2

197122فيصل3
132

49281
37226106441

7884819712عتاقة4

141928134354822762481976اجلناين5

788489امجالي احملافظة
4

134197122
162060

488997

:ملحوظة

ني عن احملافظةجمملعات لصرف نقاط اخلبز فقط اضافة ا  عدد البقاليني  التموني3يوجد 
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2022/8/2: اريخ البيان ت. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

:2021عدد الجمعيات التعاونية حسب النوع عن العام •

 

م
حااااي

عدد السكان التقدير 

عدد االسر

عدد اةمعيات

اراليمنزليةاستهالكيةاناثذكور

442354250021684600السويس1

14476613909070964500االربعني2

1005329659049281فيص 3
1

0
0

4021238636197120عتاقة4

723836954535482000اةناي 5

3927043773051925013000ارالي

:التلعليق

حبيويوجدمجلعية12احملافظةمستوىعلىاألستهالكيةاجلملعياتإمجاليبلغ

اليوجد5االربلعنيوحي1فيصلوحىعتاقةوحياإلمجاليمنمجلعية6السويس

 اجلناينحيفىاستهالكيةمجلعيات

ملحوظة:

(منزلية)فئويةمجلعياتالتوجدحينالفئويةاجلملعياتنفسهاهىاألستهالكيةاجلملعيات

:التوصيات

.اجلناينحبياالستهالكيةاجلملعياتخدمةتوفريبضرورةاملركزيوصي

0

2

4

6

طألذ هالكيح



اإلحصــــــــــــــــــــــاء

2022/8/2: اريخ البيان ت.            مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

:تطور المنصرف من المواد الغذائية التموينية للمحافظة في السنة•

(نط)السكر السنة
الزي  

(طن)

امجالي عدد السكان 

التقديري

/  م كج)نصيب السكان 

(فرد 

زي سكراناث كور

20199.249.7076.335.48384183369117128عام 

202010.499.1905.975.744392704377305148عام 

202111.015.0165.180.414402129386360147عام 

0

2000000

4000000
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8000000

10000000

12000000

طظس   طظب تا

تطور المنصرف من المواد الغذائية التموينية 

2019

2020
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:ستهالك أحياء المحافظة من المواد االساسية إ

حـــــيم
عدد أنابيب البوتاجاز

جتاريمنزلي

--السويس1

153944107009 نتاالربلع2

307888214018فيصل3

153940107000عتاقة4

153949107019اجلناين5

769721535046امجالي احملافظة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء

: :  اريخ البيان ت.            مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

2022/8/2

عدد األسرانعدد السكحــيم

تاجاز االستهالك السنوي من البو

امللعبأ بااللف اسطوانة

ت
عا
ود
ست
امل
د 
عد

متوسط وتاجازعدد منافذ توزيع الب

نفذ نصيب امل

من  

االسطوانات 

ألف )

/اسطوانة 

(منفذ

متوسط 

نصيب 

االسرة  

بااللف )

من( اسرة

املنافذ

متوسط 

استهل

اك 

االسرة  

واباالسط

نة

نسبة 

استهالك

احلي ا 

امجالي 

احملافظة

استهالك 

منزلي

استهل

اك غري

منزلي

امجالي 

استهالك
متحركثاب 

----------8673521684السويس1

----283856709641539441070092609533نتاالربلع2

0.320

----197122492813078882140185219066فيصل3

0.140

----78848197121539401070002609403عتاقة4
0.120

----141928354821539491070192609683اجلناين5

0.120

788489ةإمجالي احملافظ

197122769721

535046130476715---

-0.2100

 :التلعليق
 .إغالق منافذ توزيع البوتاجاز الثابتةواملتحركة على مستوى األحياء

 

 :التوصيات
 ألحياءيوصي املركز بفتح منافذ توزيع  بوتاجاز ثابتة ومتحركة على مستوى ا

:2021إلستهالك السنوي للبوتاجاز المعبأ لالستهالك المنزلي وغير المنزلي عن عام ا
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2022/8/2: : اريخ البيان ت.    مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

:محاية املستهل  •

حااايم

عدد  

السكان 

التقدير 

عدد املخالفات

  
حم
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از

لة
سع

ت
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مو

ة 
ول
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ص
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يو
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دو
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ية
ح

ص
ة 

اد
 ه

 
 ع

الن
اع

م 
عد

ار
سع

 
ا

ي 
ال

ر
ا

ت
فا

ال
خ

امل

1414582-8673521109السويس1

20161104--2838565314نياالربع2

5571---19712221112فيص 3

1225---175-78848عتاقة4

3855---14192811123اةناي 5

342211337-7884891075419إرالي احملافظة

0

20

40

60

80

100

120

رجل ظ اطظلخ ظي ت

طظس  س

طألالييل

فيصل

ا  قح

طظج   ل

35



اإلحصــــــــــــــــــــــاء

2022/8/2: : اريخ البيان ت. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

:املوضوع الثاني

 :والسمكيقطاع االنتاج احليواني 

:احملافظة ستوى تطور االنتاج السنوي من اللحوم احلمراء بالطن على م•

السنة
امجالي االنتاج سنويا

طن سنويراس سنوي

2019276755535عام 

2020293045860عام 

2021313666130عام 

 :التلعليق

 2021طن عن عام 270ارتفاع اإلنتاج السنوي من اللحوم هذا اللعام مبقدار  •
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2022/8/2: : اريخ البيان ت. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

:لبيضاء تطور االنتاج السنوي من اللحوم ا•

السنة

االمجاليحلوم بيضاء بالطن

عدد مزارع 

قطاع عام

امجالي 

كمية 

االنتاج 

بالطن

عدد مزارع 

قطاع خاص

امجالي 

اج كمية االنت

بالطن

عدد املزارع
االنتاج الكلي

(بالطن)

2019ا ما

2020ا ما

2021ا ما

:استهالك أحياء احملافظة من املواد االساسية -

م
حـــي

اللحوم طن
أمساك

بيضاءمحراء

امجالي 

بالطن

نصيب 

مالفرد كج

امجالي 

بالطن

نصيب 

مالفرد كج

امجالي 

بالطن

نصيب 

الفرد 

كجم

امجالي 

احملافظة

61308181022800.43

2022/8/2: : اريخ البيان ت. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 
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2022/8/2: : اريخ البيان ت. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 

:ةحصر مشروعات مزارع الدجاج على مستوى احملافظ•

الطاقة الفلعلية  الطاقة الكليةالنوععدد املزارع  حى م

دجاجة  امهاتتسمنيبياض

باآللف

بيضة

باأللف

بيضة فدجاجة باألل

باأللف

271260003265000فبصل1

3822970097450018000اجلناين2

:التعليق

 مزرعة ملعظمها موجودة يف حي اجلناين65بلغ إمجالي عدد املزارع على مستوى احملافظة.

.

 :افظة االنتاج السنوي من بيض املائدة على مستوى احمل•

بيضةالكمية املنتجة بااللفعدد املزارعالسنة

 18000 65 2020عام 

2022/8/2: : اريخ البيان ت. مديرية التموين والتجارة الداخلية: مصدر البيان 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء

:فظة تطور انتاج املناحل على مستوى احملا•

عدد اخلالياالسنة
كمية االنتاج بالطن

طنك

 4 656 2018776عام 

 5 22 2019837عام 

 4 500 2020751عام 

 2022/8/2: اريخ البيان ت.                                   مديرية الزراعة: مصدر البيان 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:افظة تطور مساحات وانتاج املزارع السمكية باحمل•

 2022/8/2: اريخ البيان ت. مديرية الزراعة: مصدر البيان 

مزارع خاصةمزارع حكوميةالسنة

املساحة اللعدد

بالفدان

اج امجالي االنت

بالطن

متوسط  

انتاجية 

/  طن)الفدان 

(فدان

املساحة اللعدد

بالفدان

اج امجالي االنت

بالطن

متوسط  

دان  انتاجية الف

(فدان/ طن)

 400 280 700 32 0 0 0 20180عام 

 400 250 625 28 0 0 0 20190عام 

 400 280 700 27 0 0 0 20200عام 

:التلعليق
2020مزرعة عن عام 1مبقدار 2021اخنفاض عدد املزارع اخلاصة عام 

فدان  مما ترتب  625اليت بلغ  2020فدان عن عام 700واليت بلغ  2021ارتفاع املساحة املخصصة للمزارع اخلاصة عام 

.عليه ارتفاع كمية اإلنتاج عن اللعام املاضي

:التوصيات
المساك ومواجهة ارتفاع اسلعارهايوصي املركز بتشجيع االستثمار فى املزارع السمكية اخلاصة لزيادة االنتاج  من ا
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
ناملوضوع الثال

ريقطاع الطب البيط

:احلصر اللعام للثروة احليوانية باحملافظة •

أرانبدوابماعزأغنامأبلجاموسأبقارحــيم

طيور

ج
جا
د

وز
أ

- ط  
ب

م
رو ى

000000000السويس1

000000000نـاالربلعي2

5354164727025010945013001120فيصل3

000000000عتاقة4

4130304373137674110923169146866368اجلناين5

46653459120164699112013619159867488ةامجالي احملافظ

 2022/8/2: اريخ البيان ت. مديرية الطب البيطري: مصدر البيان 
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:توزيع اجملازر على أحياء احملافظة •

 2022/8/2: اريخ البيان ت. مديرية الطب البيطري: مصدر البيان 

حـــيم
ان عدد السك

التقديري

عدد حاالت الذبيحعدد اجملازر

دواجنماشيةدواجنماشية

867350000السويس1

2838560000نتاالربلع2

1971221228219586784فيصل3

788482031470عتاقة4

141928020412543اجلناين5

7884893431366999327امجالي احملافظة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء

:اللعمالة البيطرية باحملافظة •

2022/8/2: اريخ البيان ت.                                                                                       مديرية الطب البيطري: مصدر البيان 

 

حــــيم
وحدة 

بيطرية

ادةاطظيل ظحاطظلبيح

عمالإدارينيأطباء بيطريني

إناث كورإناث كورإناث كور

1030000السويس1

0000000االربلعني2

2210010فيصل3

0000000عتاقة4

101335022اجلناين5

131575032إمجالي احملافظة

 :القرى الرئيسية احملرومة من اجملازر•

حــيم
إمجالي  

عدد القرى

إمجالي  

السكان

إمجالي عدد  

مةالقرى احملرو

رومة  نسبة القرى احمل

إ  إمجالي القرى

ان إمجالي عدد سك

القرى احملرومة

ان  نسبة السك

   احملرومني إ

إمجالي  

السكان

ــــــــــــــــــــ√ السويس 1

ــــــــــــــــــــ√ االربلعني 2

ــــــــــــــــــــ فيصل 3

ــــــــــــــــــــ√ عتاقة 4

ــــــــــــــــــــ اجلناين 5

ــــــــــــــــــــاحياء3ظةإمجالي احملاف

 2022/8/2:اريخ البيان ت.                                                                                   مديرية الطب البيطري: مصدر البيان 
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 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

القوميةاملشروعات 



23 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

املشروعات القومية( 1)
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املشروعات القومية( 1)
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 2021-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

املشروعات القومية( 1)

 ر باجلاللةحمطة حتلية مياه البح

 رخاممصنع اجلاللة لل

وتعما   أس ع ابة اةاللاة،   علاى ر " الساخني ااااا ضرياق الزعفراناة    -العاني  "تقع حمطة حتلية امليااه العمالقاة باا   
املياااه املا ااة ماا   مأخااذ  اارى يتكااون ماا  خطااني لسااحب   باحملطااة . يااوم/ ماا ا مكعب ااا 150احملطااة، بطاقااة  

قتااي للموافقااة البيحيااة    خاار للحفاااظ علااى داااارة التخفياات املطلوبااة ماا  وزارة البيحااة، ومطاب     وخاان . البحاار
سذياة بامليااه مللياون نسامة     البحر، ونك  للمحطة التاملستخرجة، وذلو لطرد املياه املرجتعة م  احملطة إ  

 .يوميا 

صانع او  مصنع انشئ م  جممع م
الرخاااااااام واةرانياااااااحم وعاااااااو احاااااااد  

م مشاااروعات منطقاااة اةاللاااة وي ااا
ع مصاااانع للرخاااام ومصااان 8اصماااع 

24ارالياااااااة لل رانياااااااحم بطاقاااااااة  
ن ما   مليون م  مرباع رخاام وملياو   

باإلضااااااااافة إ . مربااااااااع جرانيااااااااحم 
نع مصااانع للطاااو  ا مسااان  ومصااا

رخاااام للطاااو  ا فيااات، ومصااانع لل
نع الصااناعي لتاادوير عوالااو مصااا   

ومصااااااااانع . الرخاااااااااام واةرانياااااااااحم 
ملساااااااااااتلزمات مصاااااااااااانع الرخاااااااااااام  

  اصماااع اكااا واةرانياااحم ويعتااا   
حم كياااان النتااااا  الرخاااام واةرانياااا  

حم ااار 30عااادد ، وللم ماااع عاملياااا 
ان للرخااام واةرانيااحم ماا  املخطاان

حم ااااار 70تصااااا  ا  اكثااااار مااااا   
لتلبيااااااة احتياجااااااات اصمااااااع ماااااا    

 .ا امات النادرة عالية اةودة
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 االو احملور

ا ستثمار
ويشلا اقتصاديمصطلحا االستثماريعت 

مشروعلتنشينا موا ر وستوظيتإ 

علىديةاملاباملنفعةيرجعمعنياقتصاد 

القتصاداعلىإجيابا وي ثراملشروعأصحا 

 .الوضين

 يشم و

 فرعيةحماورثالث
 االستثمارمقاومات

 االستثماريةالفرص

 ا رفيةوالصناعيةاملناضق
الثالثلجديدةمبعلوماتالبوابةتزويدمت

ثمري املستةذ ذلووالسابقةحماور

 .باحملافظةلألستثمار
 

 يشم  التطوير أربعة حماور رايسية
 ورسطاحملافظة ل -4حصاد العام    -3السياحة      -2ا ستثمار    -1
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 ملاذا نستثمر فى السويس
أعّمهاعوام ّدةععلىيعتمدللمستثمربالنسبةعدميم االستثمارقراراختاذ

علىاملربحستثمارلالا قيقيةالفرصع والبحثاالستثمارلا قيقّيةالر بة

لالستثماريةاالتوقعاتإ ا و بالدرجةاملستثمرفينظراملستويات،كافة

 املختلفةاصاالت
 

 السويسحمافظةىلالستثمارفاةاذبيباحملدداتاملوقعتزويدمت

 االستثمارضمانات

 االستثمارحوافز 

.عامةحوافز:أوال 

 .خاصةحوافز:ثانيا 
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ني مادين   تقع املدينة أعلى ع بة اةاللة، ب
اع حوالي العني السخنة والزعفرانة، على ارتف

إرالياة  م  أعلى سطح البحر مبساحة٦٥٠
 ألت فدان١٧.٥: 

 :اليةمت االنتهاء م  ريع املشاريع الت
ر الكاااااورنيل اةبلاااااي مبديناااااة اةاللاااااة ممااااا  

٥٠٠مساااااا د -ساااااايارات ودراجااااااات وممشااااااى   
منت ااع -حمطااة حتليااي مياااه البحاار -مصاالي 

ناااااة خطاااااوط وروافاااااع مدي - ااااااضئ اةاللاااااة
-لفرعياة  ضرياق اةاللاة ووصاالتي ا   -اةاللة

-ة مديناااااة ا لعاااااا  املاايااااا -ماريناااااا اليخاااااوت 
املاااو  -ا ااااي  ماركاااحم  –املركاااز ال فيهاااي  

-ت جممااااع الكافي يااااات واحملااااال  -الت ااااار  
-احلي املنت اع السا  -الفناد   -املطاعمجممع 

ا  الرويااااااا-الفناااااااد  اةبلاااااااي -التيلفرياااااااو
 .كومباوند

 لةمدينة ومنتجع اجلال



50 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

ع بةرأسعلى"انةالزعفرضريقااااالسخني-العني"باالعمالقةاملياهحتليةحمطةتقع

خطنيم كونيت رىمأخذباحملطة.يوم/مكعب ام ا150بطاقةاحملطة،وتعم اةاللة،

وزارةم املطلوبةتالتخفيداارةعلىللحفاظ خروخن.البحرم املا ةاملياهلسحب

إ احملطةم جتعةاملراملياهلطردوذلواملستخرجة،البيحيةللموافقةومطابقتيالبيحة،

.يوميا نسمةملليونباملياهالتسذيةللمحطةونك البحر،

بنطا فدانألت60استزراعمشروع

لرايسامبادرةإضارلالسويس،حمافظة

ونصتنمليولزراعةالسيسيالفتاععبد

فداناملليون

يةالفوسفاتا مسدةانتا جممع

 السخنةبالعنتواملركبة

مصانع(9)عددم اصمعويتكون

ختلفةاملمبركباتهاا مسدةالنتا 

م اصمعيت ميماخبال 

طبيةوالوالفنيةاإلداريةاملنشآت

ر  ورصيتواملخازنوا دمية

.رديوالتصللتحمي 
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الدعم امليداني 

للمستويات األقل
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 متابلعة الدعم امليداني للمستويات األقل 

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

نقاط الضلعفنقاط القوةتابلعتهااألنشطة اليت مت ماســـم املوقعم

حي السويس1
متابعة كافة أنشطة  

املركز

ا كومة اإللك ونية 

قواعد البيانات
هريةعدم اصدار النشرة الش-

االربعنيحي 2
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-ياناتالس الت و قواعد الب

حي فيص 3
متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات والس ال

وا طن
-

حي عتاقة4
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرة وقواعد البيانات

والس الت

حى اةناي 5
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرةو قواعد البيانات

والس الت
ريةعدم إصدار النشرة الدو

6

الت ام   

/ االجتماعي 

الشحون 

االجتماعية

متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات الس ال

متيز النشرة وا طن
-

الشحون الصحية7
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-اتالس الت وقواعد البيان

الزراعة8
متابعة كافة أنشطة  

املركز

واعد ق-الس التا طن 

البيانات
ريةعدم إصدار النشرة الدو

مال بية والتعلي9
متابعة كافة أنشطة  

املركز

قواعد البيانات ا طن

الس الت
-

القو  العاملة10
متابعة كافة أنشطة  

املركز

التحديث للقطاعات  

اتالس الت قواعد البيان
ريةعدم إصدار النشرة الدو

الدعم امليداني  

للمستويات األقل




