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 معلومات حمافظة السويس                                      نشرة 

شاركونيالتنفيذيةوالقياداتاحملافظنائب

لسويسباالسعوديةالقنصليةاحتفاليف

صليةالقننظمتللمملكةالوطينباليوم

وطنىالاليوممبناسبةاحتفاالالسعودية

لسيدابرئاسةالسعودية،العربيةللمملكة

العامالقنصلالدوسريعبداهللحممد

باالنابةالسعوديةالعربيةللمملكة

رئيسربيعاسامةالفريقبالسويس،حبضور

هللاعبدوالدكتورالسويسقناةهيئة

فظحماعننائبااحملافظنائبرمضان،

كما،رصقاجمليدعبدأحاللواءالسويس

الدخاالستاذمنكالاالحتفاليةحضر

سراجيهاباوالعميدالعامالسكرتري،سعداوي

.لمحافظةلاملساعدالعامالسكرتري،الدين
ي،الشرقاوالسيدالدكتوراالحتفاليةوحضر

القياداتحضركماالسويس،جامعةرئيس

ديريوماألحياءورؤساءواألمنيةالعسكرية

يوخوالشالنوابجملسوأعضاءاملديريات

األهليةواجلمعياتالشركاتورؤساء

سيحيواملاإلسالميالدينورجالوالنقابات

منكبريوعدداالمحرالبحرموانئوهيئة

اداتلقيالتهنئةلتقديمالسويسأهالي

لعربيةاللمملكةالوطينباليومالقنصلية

يمأقالذياالحتفالوبدأ.الشقيقةالسعودية

السويسبللبرتولالنصرشركةبأكادميية

الشقيقنيللبلدينالوطينبالسالم

مصروالسعودية،
الشعبيةووالعسكريةالتنفيذيةالقياداتوقدم

يةالعربللمملكةالعامللقنصلالدروع

اليومةمبناسببالسويسباالنابةالسعودية

 السويسبالسعوديةالعربيةللملكةالوطين
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

اجتماعا،السويسحمافظصقراجمليدعبداللواءعقد

السيولواألمطارجملابهةاحملافظةاستعداداتملناقشة

يفملعنيةاواجلهاتاملديرياتمجيعجاهزيةعلىوالوقوف

حمافظئبحبضورنا،سيولأيسقوطأيحدوثحالة

لدخاواالستاذرمضاناهللالدكتورعبدالسويس

سراجهابايوالعميدللمحافظةالعامالسكرتريسعداوي

اللواءلقاءالحضركمااملساعدالعامالسكرتريالدين

وسيمامحدوالعميداالمنمديرنائبصفارحممد

سعدراميدوالعقيالسويسحملافظةالعسكرياملستشار

ادارةمديرناشدوالضبعاحملافظمكتبعاممدير

قتصاديةاالاهليئةوممثليباحملافظةوالكوارثاالزمات

جلغرافيةاواملنطقةواهليئاتوالشركاتالسويسلقناة

املصاحلواحليويةواملرافقاملديرياتومديريللبرتول

ؤساءرعلىاحملافظوأكداالحياءورؤساءاحلكومية

اتاألزموإدارةاملعنيةواجلهاتواملديرياتاألحياء

عنددثحتكوارثأوطوارئأليباالستعدادوالكوارث

والسيولاألمطارموسمبدء

الحياءامستويعليبالشوارعاملنتشرةاألمطار

تفتيشرفلغأغطيةوجودمنوالتأكددوريةبصفة

أكدكما.بالشوارعاملنتشرةالصحيالصرف

نممتابعةجلانتشكيلسرعةعلىاحملافظ

ستوىمعلىالسيولخمراتباملرورعلىاحملافظة

اوجاهزيتهسالمتهامنللتأكداألحياءمجيع

.واألمطارالسيولملوسم

تطويرالأعممناالنتهاءأهميةعلياحملافظوأشار

فعرمناالنتهاءعليوالتأكيدالسخنةطريق

توىمسعلىالسيولخمراتوتطهريمجيعكفاءة

بصفةعمالاالعندوريتقريربإعدادمكلفااألحياء،

.دورية
االجتماعيالتضامنمدريريةاحملافظوكلف

كافةوتوفرياملعسكراتالقامةاجلادباالستعداد

غذائيةالوالسعاملطلوبةواالحتياجاتاملستلزمات

هاتواجلاالهليةاجلمعياتاحتادمعبالتنسيق

 حدوثهحالةيفالسيولملواجهةاملعنية



13

 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

سدددددويس عبدددددد اجمليدددددد صدددددقر حمدددددافظ الح .أعقدددددد اللدددددواء 

ال العددام إجتماعددا اليددوم لبحددد إسددتعداد احملافظددة إلسددتقب   

نائددب الدراسددي اجلديددد حبضددور الدكتورعبددد اهلل رمضددان   

م احملددددددافظ واالسددددددتاذ خالددددددد سددددددعداوي السددددددكرتري العددددددا     

 العدددام للمحافظدددة والعميدددد ايهددداب سدددراج الددددين السدددكرتري  

ديراألمن املساعد للمحافظدة واللدواء حممدد صدفار نائدب مد      

ف وياسددددددرعمارة مديرمديريددددددة الرتبيددددددة والتعلدددددديم و كلدددددد  

ملروريددة احملدافظ مددديراملرور بعمدل خطددة النتظدام احلركددة ا   

رؤسدداء ومنددع التكدددر املددرورى امددام املدددارر ، كمددا كلددف     

ومندددع االحيددداء برفدددع االشدددغاالت والتعدددديات حدددول املددددارر 

مرورومصدددددددادرةعربات الكدددددددارو بالشدددددددوارع ، كمدددددددا كلدددددددف  

الثددة مددن  صددقرمديرية الصددحة والتددأمني الصددحي تدددريب ث   

ن هيئدددددة التددددددريس بكدددددل مدرسدددددة علدددددى دورات صدددددحية عددددد   

ألحيددداء االسدددعافات االوليدددة كمدددا كلدددف احملدددافظ رؤسددداء ا 

قمامددددة بتكثيددددف العمددددل لرفددددع كفدددداءة النظافددددة ومجددددع ال

الشدددغاالت وخاصدددة باملنددداطق احمليطدددة باملددددارر وإزالدددة أي ا 

تعقيمهدا  اوتعديات، كذلك االهتمام بنظافدة دورات امليداو و  

ويس وكلف صقررئيس قطاع كهرباء السد .بصفة مستمرة
اكشددا  بتكثيددف العمددل ملراجعددة وصدديانة كددابالت وعلددب و 

البالطالكهرباء يف حميط املدارر للحفاظ علي 

النارةالحياءامعبالتنسيقالعامةاالنارةجهازتكليفو

لىعاحملافظأكدكماباملدارراحمليطةاالعمدة

طهريوتبصيانةالصحيللصرفالقابضةالشركة

علييالصحالصرفوشبكاتالتفتيشوغرفخطوط

لصحىاالصرفمديروكلف،املداررحميطمستوي

الصحىالصرفخطوطلباقيالتطهريخطةباستكمال

مديريةمعبالتنسيقالتعليميةاالبنيةهيئةعليواكد

صيانةالخطةمناالنتهاءبسرعةوالتعليمالرتبية

اهزيةجعليوالتأكيدالتعليميةواملبانيباملدارر

أكدكما.اجلديدالدراسيالعامبدايةقبلاملدارر

يطمبحاألمينبالتواجداالمنيةالقياداتصقرعلى

اررمدوخاصةاخلمساالحياءمستويعلياملدارر

عنيةاملاملديرياتمديريمنكالحضراالجتماع.البنات

مستشاررالشاعوسلمياالمنيةوالقياداتاالحياءورؤساء

ارالعسكرياملستشموسيأمحدوالعميدللتعليماحملافظ

فرعامعمديراحلرانيعليواملهندرالسويسحملافظة

اعيلامسوالدكتورالتعليميةبالسويساالبنيةهيئة

لنيباعبدحممودوالدكتورالصحةمديرعاماحلفناوي

السويسمبحافظةالصحيالتامنيفرعمديرعام
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

الفين،عليموالتوالتعليمالرتبيةوزيرحجازيرضاالدكتورافتتح

صقراجمليددعبأحواللواءاحمللية،التنميةوزيرآمنةهشامواللواء

وذلك،املتميزةمصرمداررمشروعمناذجأوىلالسويس،حمافظ

أوىلمناحدةولتكونبالسويسالفرنسيةالتجريبيةاللغاتمبدرسة

املدارريفنائيةاستثبيئةتوفريبهدفمصر،يفالتعليميةالربامج

فصاًل18تضمواليتالطالب،ألبنائناجودةبأفضلاحلكومية

سويسالجامعةرئيسالشرقاويالسيدالدكتورحبضور.دراسًيا

عداويسخالدواألستاذاحملافظنائبرمضاناهللعبدوالدكتور

العامسكرتريالالدينسراجايهابوالعميدللمحافظةالعامالسكرتري

قرصاجمليدعبدأحاللواءرحباللقاءويف..للمحافظةاملساعد

تعليموالالرتبيةوزيرحجازيرضابالدكتورالسويسحمافظ

والسادةةاحملليالتنميةوزيرآمنةهشامواللواءالفين،والتعليم

مصراررمدمشروعمناذجأوىلبإطالقسعادتهعنمعرًبااحلضور،

أنحجازي،رضاالدكتوروأوضح.السويسحمافظةمناملتميزة

بيئةلتوفري،2030لعاماملصريةالدولةرؤيةأهدافضمنيأتياملشروع

مشروعمنضللطالب،جودةبأفضلالتجريبيةاملدارريفصحية

والتعليم،بيةالرتوزارةتنفيذويفشرعتالذياملتميزة،مصرمدارر

لغاتالمبدرسةأعمالهاسُتهلتحيدالشركاء،منعددبرفقة

3243علىعميمهتسيتمأوليكنموذجبالسويس،الفرنسيةالتجريبية

الوزير،وأضاف.اجلمهوريةمستوىعلىموقًعا1150يفجتريبيةمدرسة

الواجهاتتطويرلبنيويأوهلمامتوازيني،خطنيعلىيسرياملشروعأن

سيةالشمللطاقةونظامواألبواب،واملمرات،واحلمامات،اخلارجية

للطالب،ةالنفسيالصحةمراعاةمتتكماللطاقة،نظيفكبديل

أللوانلدقيقاواالختياروالنظيفة،اآلمنةواملنشآتاملرافقبتشييد

إضافةخاللهنميتمرياضي،فهوالثاني،اخلطأما":وتابع.،اجلدران

 القدم،رةلككمالعباملدارر،داخلقبلمنموجودةملتكنمالعب

تراكاتوخارجي،وجيماألغراض،متعددةومالعبتنس،وبادل،وتنس

يفوصحيةآمنةيةورياضتعليميةبيئةتوفريبغرضذلككلللمشي،

."املداررتلك

املدرسةبطالباملساريتملنأنهعلىوالتعليمالرتبيةوزيروشدد

.إضافيةمصروفاتأيحتميلهميتمولناألساسيني

توليهالذيماماالهتعلياحمللية،التنميةوزيرآمنةهشاماللواءوأكد

املناسبةألجواءاوتهيئةالتعليميةاملنظومةلتطويرالسياسيةالقيادة

حملافظاتاخمتلفيفواملتطورةاجلديدةاملدارروإنشاءللطالب

وزيروأضاف.اجلديدةاجلمهوريةأعمدةأحدهوالتعليمأنباعتبار

حيدللبيئةديقةصبأنهاأيًضاتتميزاملدرارهذوأناحملليةالتنمية

املالعبنمالعديدتتضمنكمابالكامل،الشمسيةبالطاقةتعمل

أنمضيًفاوالنشء،األطفالمناملواهبوتنميةواكتشافالرياضية

احملافظاتمعقوالتنسيالالزمالدعمكلستقدماحملليةالتنميةوزارة

منإلنتهاءايتمحيتاملتميزةاملدرارمناجلديدةالتجربةلتلك

مدارعليعتتابالوزارةأناحملليةالتنميةوزيرقال.املستهدفةاألعداد

باستقبالةاخلاصاالستعداداتملتابعةاحملافظنيالسادةمعالساعة

صرممداررمبشروعآمنةهشاماللواءوأشاد.اجلديدالدراسيالعام

عربالسويسافظةمبحاليوملهاألولالنموذجتدشنيمتالذياملتميزة

نهجهعلىستسريأّوليكنموذجالفرنسية،التجريبيةاملداررإحدي

وإنشاءاستكمالهسيتماملشروعهذاأنإىلالفًتااألخرى،املدارربقية

املشروعاهذيهدفحيداحملافظاتمستويعليمدرسة٣٣٠٠حوالي

أمحدالدكتوراالفتتاححضر.املعرفةونقلالطالبمهاراتتعزيزإىل

نائبماليكأمحدوالدكتورالتكنولوجي،للتطويرالوزيرنائبضاهر

مديريةيرمدالفوليوحمموداالقتصادية،والتنميةالتخطيطوزيرة

هيئةعامرمدياحلرانيعليواملهندربالسويس،والتعليمالرتبية

بالسويسالتعليميةاألبنية
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 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

بدديوان  سويس، إستقبل اللواء أح عبد اجمليد صقر حمافظ ال

تنمية احمللية عام حمافظة السويس اللواء هشام آمنة وزير ال

والددددددددددكتور رضدددددددددا حجدددددددددازى وزيدددددددددر الرتبيدددددددددة والتعلددددددددديم      

م ،حبضدددددوردكتورأمحد ضددددداهرنائب وزيدددددر الرتبيدددددة والتعلدددددي  

زيدددر للتطويرالتكنولدددوجي والددددكتور أمحدددد كمدددالي نائدددب و 

دكتور السيد التخطيط للتنمية االقتصادية حضر اللقاء ال

 رمضدان  الشرقاوي رئيس جامعدة السدويس والدكتورعبدد اهلل   

السويسنائب حمافظ 

لسدددويس اسدددتقبل اللدددواء أح عبدددد اجمليدددد صدددقر حمدددافظ ا    

السددويس مبكتبدده اليددوم أعضدداء جملددس الشدديوخ مبحافظددة

العامددددة ملناقشددددة عدددددد مددددن املوضددددوعات املتعلقددددة بدددداملرافق  

واخلدددددددددمات الدددددددديت تقدددددددددم للمددددددددواطنني علددددددددي مسددددددددتوي 

افظ حبضددور الدددكتور عبددداهلل رمضددان نائددب حمدد    األحياء

 العددددام السددددويس والعميددددد ايهدددداب سددددراج الدددددين السددددكرتري 

محدد  حضدر اللقداء كدال مدن النائدب أ      .املساعد للمحافظة

افظ شوشة خشانة والنائب الدكتور سيد عبدو والنائب ح

وزان أعضدداء جملددس الشدديوخ ، كمددا حضددرت الدددكتورة سدد 

 ظةاجلندي مدير إدارة االتصال السياسي باحملاف

العميدوللمحافظةالسكرتريالعامسعداويخالدواالستاذ

حضرماكاملساعدالعامالسكرتريالدينسراجإيهاب

داريةاالالرقابةمديرهيئةحجازيأمحدالعميداللقاء

حممددرسةمإفتتاحتشملللسويسزيارةيفبالسويس

عسكريةالالثانويةالسويسومدرسةاالبتدائيةحافظ

التطويروالكفاءةرفعاعمالبعدالسويسحبيبنني

العامايةبديفالتعليميةاخلدمةودخوهلماباملدرستني

صرممداررمشروعباكورةوافتتاحاجلديدالدراسي

وفيقببورتالفرنسيةالتجريبيةباملدرسةاملتميزة

وزيرواحملليةالتنميةوزيرياحملافظوأهدي.بالسويس

جلهودهماتقديرالسويسحمافظةدرعوالتعليمالرتبية

شروعاتمالفتتاحالسويسحملافظةحلضورهموتكرميا

سيدوالنائبعبيدمجالالنائباللقاءتعليميةحضر

نوابالجملسأعضاءزهرانعفافوالنائبةالكرماوي

عضواوشةشحافظوالنائبعبدوسيدالدكتوروالنائب

.الشيوخجملس
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 معلومات حمافظة السويس                                                                         نشرة 

ويسالسحمافظصقراجمليدعبدأحاللواءإفتتح

الفينتعليموالوالتعليمالرتبيةوزيرحجازيرضاوالدكتور

تعليميمبين2منواملكونةاالبتدائيةحافظحممدمدرسة

،طالب2240االستيعابيةالطاقة،دراسيفصل56بعدد

ومعاملوابتدائياطفالرياضفصولوتشمل

االغراضةمتعددوصالةومكتبةواملصادرللكمبيوترواملشاهد

مليون12حواليامجاليةبتكلفةاملعلوماتلشبكةوغرفة

الثانويةالسويسمدرسةواحملافظالوزيرتفقدكما.جنيه

واليتفاءةالكورفعالتطويرهاأعمالبعدبننيالعسكرية

طالبا1296االستيعابيةالطاقة،دراسيافصال36منتتكون

الدكتوراالفتتاححضر.تقريباجنيهمليون4.38بتكلفة

عداويسخالدواالستاذاحملافظنائبرمضاناهللعبد

العامكرتريالسالدينسراجايهابوالعميدالعامالسكرتري

زارةووكيلالفوليحممودوالدكتورللمحافظةاملساعد

مديرانياحلرعليواملهندربالسويسوالتعليمالرتبية

وكيلرةعماياسروبالسويسالتعليميةاالبنيةهيئة

االجتماعوخالل.والتعليمالرتبيةوزارةوقياداتاملديرية

 أخرىرةمالدراسةلتأجيلنيةالأنهعلىالوزيرأكد

ضعوواملعلمكرامةحفظعلىالعملاألساسىوهدفنا

األمورءأوليابنيالعالقةحتكمالتىوالقواعدالضوابط

ودعمالبللطاملداررجذبعلىللعملباالضافةواملعلمني

األعوامشهدهانكناالتىالغيابنسبةوتقليلبينهمالروابط

لدراسياالعامخاللالوزارةسياسةالوزيرواستعرض.السابقة

لرؤيةلوزيراواستمعاملقبلأكتوبراولسيبدأالذياجلديد

مناملديريةيهالوصلتومابالسويسوالتعليمالرتبيةقيادات

حرصالتعليميةاالقياداتوتسكنياملدرسنينقلنشراتتنفيذ

يوأكدالدراسالعامخاللالتعليميةالعمليةاستقرارعلي

أخرىمرةليمالتعيفأزمةتشهدلنمصرمداررأناحملافظ

أخرى،افظةحمأيأوالسويسيفسواءاألصعدة،مجيععلى

فهوالوزارةةقياداملعلمنيمنقيادةبتوليتفاؤلهعنمعربا

تعليموالالرتبيةمديريةأنملشاكلهميذكرإدراكاأكثر

تطويرعليملبالعالصيفيةاإلجازةبدايةمنذقامتبالسويس

بعضىلإحباجةانهاوتبنيرصدهامتاليتاملدارربعض

صقريداجملعبدأحاللواءواكدوالتطويرالصيانةأعمال

اجلاريةيرالتطواعمالوتفقداملتابعةعليالسويسحمافظ

تنسيقبالاملدارربباقيالتطويرأعمالاستكمالوجاري

املدارس بعد تطويرها 
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 معلومات حمافظة السويس                                                                         نشرة 

حمافظقرصاجمليدعبدحأاللواءإستقبل

،ندراملهحممداملهندرمبكتبهالسويس

ادباحتاهلندسيةالصناعاتغرفةرئيس

سرئيمربو حسنواملهندرالصناعات

ستاذةواالبالغرفةالكهربائيةاالجهزةشعبة

للمجلسالتنفيذياملديرحلميمي

ةبوزاراهلندسيةللصناعاتالتصديري

ناعاتالصغرفةمنووفدوالتجارةالصناعة

مضانراهللعبدحبضورالدكتوراهلندسية

لبحداعةالصنرجالمنووفداحملافظنائب

 املصريةالصناعةدعمكيفية

ة وتشددددددجيع االسددددددتثمار واالرتقدددددداء بالصددددددناع  

مددددددع بالتعدددددداون جديدددددددةوإقامددددددة مشددددددروعات  

أن حمافظدددددة السدددددويس وأشدددددار احملدددددافظ إىل   

ثمار مقومدددات االسدددتالسددويس متتلدددك كافددة  

مؤكددددا والصدددناعة يف العديدددد مدددن اجملددداالت ،

تثمارات علددي اسددتعداد احملافظددة القامددة أي اسدد

لددددخل جدددادة تعدددود بدددالنفع العدددام وتزيدددد مدددن ا   

.القومي وتوفر فرص عمالة للشباب

الغرفة واكد احملافظ علي أهميد التعاون مع

جتهيددزهم يف تدددريب العمالددة ألبندداء السددويس و

لسوق  
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س،السويحمافظصقرعبداجمليداللواءعقد

ائبنرمضاناهللعبدالدكتورحبضوراجتماًعا

لعاماالسكرتريسعداويخالدواالستاذاحملافظ

كرتريالسالدينسراجايهابوالعميدللمحافظة

ةالفنياللجانأعمالملتابعةاملساعدالعام

يفللتصاحلاالحياءمستويعليواالستشارية

املهندسنينقابةاحملافظوكلف.البناءخمالفات

اللجانؤساءراالستشارينياملهندسنيمنلقاءبعقد

املكلفنيوالبناءخمالفاتيفبالتصاحلاملختصة

اوراقيلعايوتذليلاالحياءمستويعليبالعمل

لفاتاملمنلالنتهاءالعملعجلةلدفعمشاكل

عليسالسويحمافظوشدداملواطننيمناملقدمة

دسيةاهلناإلداراتومديريواللجاناألحياءرؤساء

والتنسيقالتعاونبضرورةباألحياء،

منةاملقدموالطلباتامللفاتاملستمرإلستكمال

املستهدفقوحتقيمنهاواالنتهاءللتصاحلاملواطنني

 .املواطننياوضاعلتوفيق

ملختصةااللجانبالتزامتوجيهاتاحملافظوأعطى

 واعدالقكافةبتطبيقاالحياءمستويعلي

انهعليوالتأكيدالتصاحلعنداحملددةوالضوابط

منأودولةامال أراضيعليالبدايةمنتصاحلال

أهميةمشدداعلى،للمبانياالرتفاعقيدخيالف

جلهاتفنياملخالالتقصريوحتويلحالةيفاحملاسبة

جملسيأعضاءالسادةحضراالجتماع.التحقيق

لنائبا)السويسحمافظةعنوالشيوخالنواب

النائبوشوشةحافظوالنائبعبدوالدكتورسيد

منكالو(زهرانعفافوالنائبةالكرماويسيد

السويسباملهندسنينقيبعوضحافظاملهندر

باحملافظةالفيناملكتبمديرفؤادوليدوالدكتور

رانيالعممديرالتخطيطفؤادشيماءواملهندسة

ةنقابوكيلرزقامينواملهندرباحملافظة

تشارينياالسواملهندسنياالحياءورؤساءاملهندسني

ندسيةاهلاإلداراتومديرياملختصةاللجانرؤساء

.باألحياء
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

قر إسددددتقبل اللددددواء أح عبددددد اجمليددددد صدددد   

اذ االسددددددتحمددددددافظ السددددددويس مبكتبدددددده  

لعدام  حممد عبداهلل الدوسدري القنصدل ا  

نابدددددة للمملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية باال

مبحافظددددة السددددويس حبضددددورالدكتور  

واالسدتاذ  عبد اهلل رمضان نائب احملدافظ 

خالدددددددددد سدددددددددعداوي السدددددددددكرتري العدددددددددام  

لددين  للمحافظة والعميدد ايهداب سدراج ا   

ظدددددة السدددددكرتري العدددددام املسددددداعد للمحاف 

سدعوديني  وخالد العتييب رئديس شدئون ال  

.وأمري جودة مدير مكتب القنصل

لسدويس  ويف بداية اللقاء رحب حمدافظ ا 

ه والسدددددددادة مرافقيدددددددبسدددددددعادة القنصدددددددل 

لزيدددددددارتهم الكرميدددددددة الدددددددي ديدددددددوان عدددددددام

مددق علددي عمؤكدددا حمافظددة السددويس ،  

ني العالقدددددددات القويدددددددة الددددددديت تدددددددربط بددددددد 

ربيددة مجهوريددة مصددرالعربية واململكددة الع 

تسودها السعودية عرب قرون مضت واليت

احلددددددب واالخدددددداء والتعدددددداون ، كددددددذلك   

العالقددددددددات الوطيدددددددددة بددددددددني حمافظددددددددة  

السويس السويس والقنصلية السعودية ب

االت منددددذ سددددنوات يف العديددددد مددددن اجملدددد    

 املختلفة 
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حمافظصقراجمليدعبدأحاللواءإستقبل

صمتعاحلميدعبداللواءمبكتبهالسويس

قناةالحمافظاتشركةإدارةجملسرئيس

لهقاملرافوالوفدالصحيوالصرفللمياو

ئبنارمضاناهللعبدالدكتورحبضور

رتريالسكسعداويخالدواألستاذاحملافظ

حملافظاقدماللقاءيفوللمحافظةالعام

ملستمراوالتعاونجهودهاعليللشركةالشكر

لصرفابقطاعللنهوضالسويسحمافظةمع

متاللقاءويف.الشربومياوالصحي

القابضةالشركةعملخطةاستعراض

منددلعوالتطويرواالحاللالتجديدواعمال

صحيالوالصرفاملياوجماليفمشروعات

،الفرتةهذوخاللالسويسأرضتنفذاليت

االستثماريةاخلطةمناقشةمتكذلك

لتنفيذامعدالترفععليوالتاكيداحلالية

دمةاخلودخوهلااملشروعاتهذومنلالنتهاء

يانةصاعمالاستمرارعلياحملافظوأشار

معتوازيبالواملياوالصرفوخطوطالشبكات

اتللمحطالتطويروأعمالاملشروعاتاقامة

.بالسويسوالشبكاتواخلطوط

طةخالقابضةالشركةمعصقروناقش

فصلخاللاالمطارسقوطملواجهةاالستعداد

ملياواكسحسياراتوجتهيزالقادمالشتاء

طةخإىلباإلضافة،الشبكاتوتطهري

بكاتوشبالوعاتعملالستكمالاحملافظة

.السويسبشوارعاألمطارصرف
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

عامةالاحلرةباملنطقةمشروعات3علىاملوافقة

طقةاملنإدارةجملسقدعالسويسمبحافظة

عبدأحاللواءبرئاسةبالسويس،العامةاحلرة

،السويسحمافظصقراجمليد

االدارةرئيساهللعبدحممدوحبضوراملهندر

رشادوبالسويس،احلرةللمنطقةاملركزية

اللواءو،السويسمجار قطاعرئيسأمني

لعقيداوعتاقةحىرئيسالربكاوىعارف

وسويسالحمافظمكتبعاممديرسعدرامى

دينةمجهازرئيسخملوفأمساءاملهندسة

مديرسعدمنىواملهندسةاجلديدةالسويس

ماعاجتالسويسمبحافظةاالستثمارإدارة

العامةاحلرةللمنطقةاالدارةجملس

واملوضوعاتمنعددملناقشةبالسويس

.احلرةللمنطقةاملقدمةالطلبات

مشروعات3اقامةعلىاإلدارةجملسووافق

لعامةااحلرةباملنطقةمشروعمنهم،جديدة

لعامةااحلرةباملنطقةومشروعنيببورتوفيق

والطبيةالصناعاتجماالتىفبعتاقة

وافقكما.برتوليةوخدماتالبالستيك

28لىعالتعديالتمنعددعلىاالدارةجملس

كيلتشصقرقررو.احلرةباملنطقةقائمًامشروع

احلرةقةاملنطيفاملشروعاتعلىللمرورجلان

حلمايةااجراءاتتطبيقاتباععليللتأكيد

يةحلمااملهنيةوالصحةوالسالمةاملدنية

تثماريةاالساملشروعاتعلىواحلفاظللعاملني

اتاملشروعوالشركاتمنحاحملافظوقرر

2023عامحتىمهلةاحلرةباملنطقةاملوجودة

حلمايةاإجراءاتتطبيقيفأوضاعهالتوفيق

العامةوالسالمةاملدنية
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

خمازنإلنشاءقوميمشروعأكربعقودتوقعالتموين

منألوىلااملرحلةوتشملالغذائيةللمنتجاتاسرتاتيجية

السويسوالشرقية"حمافظاتاالسرتاتيجيةاملستودعات
مليار٤دالتتجاوزباستثمارات"واألقصر،والفيوم

وزيراملصيلحىعلىالدكتوروحضوررعايةجنيهتحت

آمنةامهشاحاللواءوحضورالداخليةوالتجارةالتموين

حمافظصقرداجمليعبدحأواللواءاحملليةالتنميةوزير

األقصرحمافظأهلمحممدمصطفىواملستشارالسويس

محدأوالدكتورالشرقيةحمافظغرابممدوحوالدكتور

حممدلإمساعيدكتورواللواءالفيومحمافظاألنصاري

إبراهيموالدكتورالعسكريةالفنيةالكليةمديركمال

نميةتجهازورئيسالتموينوزيرأولمساعدعشماوي
٤تشغيلووإدارةانشاءعقودتوقيعمتالداخليةالتجارة

والتجارةالتموينوزارةجديدةختزينيةمستوعات

التابعيةالداخلالتجارةتنميةجهازيفممثلةالداخلية،

قابضةالللشركةالتابعتنياجلملةوشركيتللوزارة

زيينختقوميمشروعأكربعقودالغذائيةللصناعات

 املرحلةإلنشاء

والتجارةينالتمووزارةوقامتسبقانهاىلعشماوىوأشار

عديدةجهاتمناستشاريةمبكاتبباالستعانةالداخلية

منوعيةالناملستودعاتتلكوخصائصمواصفاتلوضع

وساهمتيةوالتشغيلوالفنيةوالصحيةاالنشائيةالناحية

لقطاعامنأواحلكوميالقطاعمنسواءعديدةجهات

ومتفاتاملواصتلكإعداديفواألجنيباحمللياخلاص

لتلكةالفنيواملتطلباتاملواصفاتهذوعلىاالطالع

حيتةمتخصصجهاتعدةمناالسرتاتيجيةاملستودعات

ليكونالعسكريةالفنيةللكليةاالستشارياملكتباختيارمت

زارةوطرحتهمابأنبالذكرجديراملشروعاستشاري

قيقيةحاستثماريةفرصمنالداخليةوالتجارةالتموين

أرضعلىهاتنفيذوجارىاملاضيةسنواتاألربعمدارعلى
ومنطقةحمافظة١٤يفمشروعًا١٨منأكثرتبلغالواقع

مناطق،وتتضمنجنيهمليار٥٠الدتتعدىباستثمارات

متكما،األنشطةمتعددةجتاريةومراكزلوجستية

عقودوقيعلتإضافةجديدةاستثماريةفرصعقودتوقيع

املرحلةيفاالسرتاتيجيةاملستودعاتانشاء

.......يومالفاألقصر،الشرقية،السويس،األولىبمحافظات
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

2014منذةاملصرياحلكومةأناحملليةالتنميةوزيروقال

فخامةةلرؤيتنفيذًاواملشروعاتالربامجمنعددًاتبنت

النموىعلتركزواليتالسيسي،الفتاحعبدالرئيس

يتسقشكلباملتوازنة،احملليةوالتنميةواملستداماالحتوائي

قوقحلالوطنيةواالسرتاتيجية،2030مصررؤيةحتقيقمع

دامةاملستللتنميةاملتحدةاألمموأجندة،2026اإلنسان

للتنميةالثةالثاألبعادبنيالتكاملحتقيقويضمن،2030

التنميةزيرووأكد.وبيئيًاواجتماعيًا،اقتصاديًا،املستدامة

يربهنجيةاإلسرتاتياملستودعاتمشروعانطالقاناحمللية

سبيليفادةجخطواتاختاذيفاملصريةاحلكومةجديةعلى

،ألساسيةاالغذائيةالسلعوتوفريالغذائياألمنحتقيق

منحموروهاإلسرتاتيجيةاملستودعاتمشروعأنإليمشريًا

غذائي،الاألمنلتحقيقاحلكومةعليهاتعملحماورعدة

اهلدف،ذاهلتحقيقمتوازيةمساراتعلىالدولةتعملحيد

املشروعاتوإطالقالزراعيةبالسياساتالنهوضيفتتمثل

إىلإلنتاج،اوزيادةالغذائيةالسلعلتوفريالعمالقةالقومية

وأوضح.توريدالسالسلوتطويرالواردات،مصادرتنويعجانب

سرتاتيجيةاالاملستودعاتمشروعاناحملليةالتنميةوزير

لضمانيةالسياسالقيادةبهابادرتاستباقيةخطوةيعد

املنتجاتواألساسيةالسلعمناسرتاتيجيخمزونتأمني

مستدامبشكلللمواطننيالسلعتوفريبهدفالغذائية،

وسالسلاءالغذمصادرتأمنيخاللمناحتياجاتهم،لتلبية

 .التخزينوتطويراإلمداد

الشرقية"حمافظاتيفاالسرتاتيجيةاملستودعاتمناألوىل

توجيهاتنفيذتإطاريف،وذلك"واألقصر،،والفيوموالسويس

زونخموختزينبتكويناجلمهوريةرئيسالسيدفخامة

مدارعلىةالغذائيواملنتجاتاألساسيةالسلعمناسرتاتيجي

يفسالسويحمافظصقرعبداجمليدأحاللواءأكدالعام

املشروعذاهأناللقاءاحلاضريناحملافظنيعننيابةكلمته

حمافظومثن.اجملالهذايفوحمرتمةكبريةنقلةميثل

املشروعاتذوهمثلإلقامةتبذلاليتالكبريةاجلهودالسويس

الدعمكلليعمؤكدااجملالهذايفقويةإضافةتعطياليت

العقباتلكوتذليلاملنفذةوالشركاتللوزارةاحملافظاتمن

علىالدكتورواكد..العمالقاملشروعهذاينفذحيت

تودعاتاملسأنالداخليةوالتجارةالتموينوزيراملصيلحى

واألمنةالداخليالتجارةمنظومةدعائمأحدهياالسرتاتيجية

السلعمننياملواطناحتياجاتتأمنيإىلتهدفواليتالغذائي

تلكتميزوتطويلة،لفرتاتلالستخدامواجلاهزةالصنعتامة

فنيةفاتمواصوفقيتموتشغيلهاإنشاؤهابأناملستودعات

املستوىةعاليالتكنولوجيةالنظمأحدثمعوتتوافقعاملية

ادئومباملستدامةالتنميةأهدافحتقيقلضمانوذلك

توفريانولضمللمخزوناألمثلاالستغاللخاللمناحلوكمة

اوالفقدأوفالتلمنالسلعتلكعلىللحفاظمناسبةبيئة

لسيسىاالفتاحعبدالرئيسفخامةلتوجيهاتوفقًااهلدر

السرتاتيجيةااملستودعاتهذومثلإنشاءوأناجلمهورية،رئيس

 العامدارمعلىللمنتجاتالسلعياملخزونزيادةمنسيعزز
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

،السويسحمافظصقراجمليدعبدأحاللواءقرر

يفالاالطفرياضبقاعاتاالطفالعددزيادة

ةالرمسيواملداررللغاتالرمسيةاملدارر

ستيعابالالسويسمستويعليللغاتاملتميزة

ملداررابهذوللقبولاملتقدمنياألطفالمجيع

طفاًل337عددهموالبالغسنوات5ادنيحبد

هذوليعاألموراولياءمناهلائللالقبال،نظرا

 .2023د2022الدراسيللعاموذلكاملدارر

القبولتدرجاختفيضاحملافظالسيدقرركما

شرتكةاملاملتقدمةالفندقيةالسويسمبدرسة

وذلكدرجة200منبدالدرجة170الي

احةوإتباملدرسةالطالبكثافةالستكمال

 الفرصة

إلعداديةاباملداررالطلبةمنللناجحنيللقبول

امالعخاللاألولللصفوالتقدمااللتحاق

طلبةاستثناءاحملافظوقرر.2023-2022الدراسي

األعداديةمحديأمحدالشهيد)مدارر

شندورودرزقعادلحممدنقيبالشهيداملشرتكةد

حممدلشهيدادعحربطلعتداالساسيللتعليم

السنباركشرطمن(جنيفةمنشيةدخاطر

رانظزراعةواملنسقنيدرجة140علياحلاصلني

لسيداوكلفالعاليةوالتكلفةاملسافةلبعد

الرتبيةةمديريمديرعمارةياسراالستاذاحملافظ

اجلمنتالقراراتنفيذسرعةبالسويسوالتعليم

نائناابعليواالطمئناناالموراولياءاستقرار

د2022راسيالدالعامبدايةقبلوالطالباتالطالب

2023 
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

هندرميصبحوأنحلمهحتقيقيفأمال

اهتمامعليالعامالسكرتريواكد.الكرتونيات

االحتياجاتذويبرعايةالسويسحمافظ

كلديموتقتواجههمعقباتايوتذليلاخلاصة

 .حياتهميفملساعدتهمالتسهيالت

لشكرالؤي،الطالبوالدعبدالرمحنمجالوقدم

ليعالتنفيذيةوالقيادةاحملافظللسيد

ملصاباجنلهمشكلةحللالسريعةاالستجابة

هذاأنموضًحا،الشوكيالعضلضمورمبرض

 .طفليونملبنيمنفقطواحديصيباملرض

ويلشكالسويسحمافظمنسريعةاستجابة

اجمليدعبدحأللواءسريعةاستجابةيفلؤيالطالب

مجالؤيلالطالبلشكويالسويسحمافظصقر

عداديةاالالشهادةعلىاحلاصلالرمحنعبدحممد

فضتروالذيالشوكيالعضلبضمورواملصاب

 .قبولهالثانويةاملدارر

عامالالسكرتريسعداويخالداالستاذوصرح

حمافظقرصاجمليداللواءعبدانالسويسحملافظة

الستجابةوااملشكلةحلسرعةعلياكدالسويس

الفوراملوافقةعليومت،لؤيالطالبلطلبالسريعة

الثانويةملرحلةايفتعليمهالستكماللؤيطلبعلي

 ،قبولهاملدارررفضبعد
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 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

حممديدالشهمبدرسةالتطويرأعمالاحملافظافتتحكما

عداديةاالاحلريةمدرسة"االساسىللتعليمالطاهرعمرو

املبيناحاللدبعالسويسحبىزربمبنطقة"سابقابنات

٢٢اليللتصللمدرسةاالستيعابيةالطاقةوزيادةالقديم

اعداديوابتدائىواطفالرياضمراحل٣علىوحتتويفصال

الشهيدرةوأسوالتعليميةالتنفيذيةالقياداتحبضوروذلك

اللواءقالجانبهومن.الطاهرعمروحممدالنقيبالبطل

مناالمكانياتوسبلكلوفرتاحملافظةأنصقر،عبداجمليد

انالفتاديد،اجلالدراسىالعاملبدايةمناسبمناختوفريأجل

ملحقميتعليمبنىالنشاءموافقةعلىحصلتاحملافظة

صولالففىالكثافةلتقليلحمفوظجنيبمبدرسة
لنقلساتأتوبيوفرتاحملافظةانالسويسحمافظوأضاف

لتعليملعبداملطلب،بنمحزةمدرسةمنيومياالطالب

شباببقرىيالسباعيوسفمدرسةإىلالرائدبقريةاألساسي

لصيانةاأعمالمناالنتهاءحلنيفيصلحبياخلرجيني

مننتهاءباالالتعليميةاألبنيةهيئةتوجيهمعباملدرسة،

باإلضافة،أخرىمرةالطالبلعودةوالتطويرالصيانةأعمال

عيوندرسةمبواملعلمنيالطالبلنقلباصميينتوفرياىل

 الطالبلىعللتيسريالقناة،شرقاالساسيللتعليمموسي

النتصارات49الدبذكريالسويسحمافظةاحتفاالتاطاريف

حمافظقرصاجمليدعبدأحاللواءافتتح1973يفاجمليداكتوبر

نقيبهيدالش،عتاقةحبىحمفوظجنيبمدرستىالسويس،

ليومااالساسى،لتعليمالسويسحبىالطاهرعمروحممد

لدكتورعبدايرافقهاجلديدالدراسىالعامإياماولفىاالحد،

العاملسكرترياسعداويخالدواالستاذاحملافظنائبرمضاناهلل

املساعدامالعالسكرتريالدينسراجإيهابوالعميدللمحافظة

بنيةاالهيئةرئيسنائبمحدينريواللواءللمحافظة

بالسويسوالتعليمالرتبيةمديريةمديروياسرعمارةالتعليمية

واألستاذةيميةالتعلاالبنيةهيئةمديرفرعاحلرانيعليواملهندر

دكتوروالالتعليملسئوناحملافظمستشارالشاعرسلمي

دكتوروالبالسويسالصحةوزارةوكيلاحلفناويامساعيل

الرتبيةقياداتوالصحيالتأمنيفرععاممديرالنيبعبدحممود

ومديريحياءاالورؤساءباحملافظةالتنفيذيةوالقياداتوالتعليم

وسيمامحدالعميدمنكالاالفتتاححضركما.املديريات

عاميرمدسعدراميوالعقيدللمحافظةالعسكرياملستشار

والنائبانةخشامحدالنائب)النوابوالسادةاحملافظمكتب

مدرسةبافتتاحاحملافظوبدأ(شوشةحافظوالنائبعبدوسيدو

عتاقةحبي2السالممبدينةاالساسىللتعليمحمفوظجنيب

لاطفارياضمراحلوتتضمنفصال١١عليحتتويوالتى

.قةباملنطالسكانيةالزيادةالستيعابواعداديوابتدائى



 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 

 ومدددات إصددددار النشدددرة الشدددهرية للمعل

متضدددددمنة2022سدددددبتمرب شدددددهرعدددددن 

الميددة ، حمددو ا»بعنددوان املوضددوع األول

لومددددات  املع»بعنددددوان  املوضددددوع الثدددداني  

 .0والربجميات

 وليددة املؤشددرات والتعليقددات اجلدإعددداد

.سبتمربلنشرة شهر

 لدددي بأعمدددال االسدددتعارة والدددرد عالقيدددام

االستفسددددددددددددارات وتقددددددددددددديم خدمددددددددددددة 

.تبةاملكمعلوماتية للمرتددين علي 

 الدددددرد علدددددي الفاكسدددددات الدددددواردة مدددددن

جملدددددددس الدددددددوزراء ووزارة التخطددددددديط  

لدواردة مدن   والتنمية احمللية واملكاتبات ا

.املختلفةاجلهات 

 البيانددددات اخلاصددددة برتاخدددديص إعددددداد

ندسدية  املباني الصدادرة مدن اإلدارات اهل  

بتمربسباألحياء للمحافظة عن شهر 

–رخصدة  الرقدم  )األتي متضمنة 2022
ي مهندسددد–املوقدددع –تددداريل الرخصدددة 

نددوع –اسددم طالددب الرخصددة –املشددروع 

وذلدددك (املدددبينعددددد طوابدددق  –املدددبين 

بنددددداء علدددددي طلدددددب مركدددددز معلومدددددات  

0جملس الوزراء 

17

–للقاءات ا-االجتماعات  : ثانيا 
:  الندوات

مددير  ة مت عقد االجتماع الشهري برئاسد 

لقدرار  مركز املعلومات ودعدم اختداذ ا  عام 

بددددددددداملركز مدددددددددديري اإلدارات والسدددددددددادة 

مدددددددديري مراكدددددددز معلومدددددددات والسدددددددادة 

 العمددل األحيدداء واملددديريات ملناقشددة سددري   

حللدددول واملشددداكل الددديت تعوقددده وإجيدددادا ا

.هلااملناسبة 
 

 

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

لومددددات للمسددددتويات بتقيدددديم نشددددرات املع 

.األحياءالواردة من 

 

 

:ين املتابعة الدعم الف: رابعا

مليدانيدددة قامدددت إدارات املركدددز باملتابعدددة ا

والدددددددددعم الفددددددددين لوحدددددددددات ومراكددددددددز  

–ت مدددددددديريا) املعلومدددددددات للمسدددددددتويات 
 (.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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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ



25
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ
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قرارات احملافظ



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

تبةالتوثيق واملكنشاط



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

نشاط التوثيق 

واملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 الفكر الشرقى القديم :أسم  الكتاب

   كامل يوسف حسني0جون كولر   ت0د : املؤلف

 احملتويات
-تصددددل  تددددراث م–اجملتمددددع والفلسددددفة  –السددددمات السددددائدة للفلسددددفه اهلنديددددة    

 احلديدالفكر الصينى–الطريق الطبيعى للحرية -اعتبارات تارخيية 

 احمللية

–حدى فيصدل   –ني حى االربع–حى السويس –السويس بلدى  –اصوت االربعني 
–لددددوعى ا–اخبددددار السددددويس  –ابندددداء السددددويس  –صددددوت القندددداة  –حددددى عتاقددددة  

 0ةراى الشباب السوايس–الفرسان –البداية املصرية –السوايسة 

 التزويد

البــث االنتقائـــــى

إليهااجلهة التى مت البدمصدر البيانهااملوضوعات التى مت بثم

ذرية  تغيريات ج: القومي للتغذية1

مديرية الرتبية والتعليم االهرامطلبةبالوجبات املدرسية املقدمة لل

وزير الصحة يستقبل السفري2

مديرية الصحةاليوم السابعالتعاون الفرنسى مبصر لبحد تعزيز

نفيذي  وزير الري يتابع املوقف الت3

هندسة املوارداملائية والرىاالهراموملشروعات معاجلة وتدوير امليا

يفزيون تل"وزيرة الثقافة تكشف لد4

يذ مشروع مراحل تنف": اليوم السابع

سينما الشعب
قصر ثقافة السويساليوم السابع

و احلكومة تتوقع من: التخطيط5

ام خالل الع% 5.5الناتج احمللى بنسبة 

2023-2022املاىل 
مكتب التخطيط واملتابعة اليوم السابع
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ابنبذة خمتصرة عن حمتويات الكت

إستمارة البيانات البليوجرافية

التربية وقضايا الطاقة عنوان الكتاب

95 عدد الصفحات

ألن0رودنى ف املؤلف

500 التصنيف

الكويت-مطابع السياسة   املطبعة

0هى القدرة على القيام بالعملالطاقة -
لطاقة الكهربائية،  توجد الطاقة فى أشكال عديدة خمتلفة، وهى تشتمل على طاقة الضوء ، ا-

0الطاقة الكيمائية، الطاقة امليكانيكية، وطاقة احلرارة

0التغريات فى احلركة واملوقع للمادة الحتدث إالعندما تبذل الطاقة-

0ن الشمسكل أنواع الطاقة املعروفة على وجه األرض، واملتاحة لنا ، مجيعها تقريبا م-
فس يفقد الطاقة  متثل األرض نظامًا مفتوحًا يتقبل الطاقةمن الشمس بشكل مستمر، وفى ن-

0احلرارية
الشمسية الثابت  إن وجود احلياة على سطح الكرة األرضية ماكان ليحدث لوال وصول الطاقة-

واملستمر،

0تغري اآلالت والكائنات احليه الطاقة من شكل إىل آخر-

0شكال ولكن الميكن بأى حال من األحوال أن ختلق أو تدمر 000ميكن تغيري -

0ميكن ألشكال الطاقة املختلفة أن تؤدى كميات خمتلفة من العمل-

تدل على أى نوع من kinetic energyإن الطاقة احلركية ، أو الطاقة الناشئة عن احلركة -

الطاقة التى 

0د النوويةإن األستخدام املستقبل ملصادر الطاقة سوف يتضمن املواد العضوية واملوا-
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ة مصدر حدول   عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤيد 

غلددددق تغددددري املندددداخ خددددالل كلمتدددده أمددددام االجتمدددداع امل    

وقدددال .املنددداخلرؤسددداء الددددول واحلكومدددات حدددول تغدددري   

فددة لتعزيددز  سددندعم اجلهددود واملبددادرات اهلاد : "الددرئيس

ة عمدددددل املنددددداخ بالشدددددراكة مدددددع األطدددددراف احلكوميددددد  

وغرياحلكوميددددددددة مددددددددن اجملتمددددددددع املدددددددددني والبنددددددددو   

 ".ومؤسسات التمويل

جدوترييش،  بسم اهلل الرمحن الرحيم، السيد أنطونيو

ة رؤسدداء سدكرتري عددام األمددم املتحدددة، أصددحاب الفخامدد 

الص الددددددول واحلكومدددددات، أود أن أتقددددددم إلددددديكم،  ددددد 

االجتمدداع الشددكر والتقدددير، علددى مشدداركتكم يف هددذا 

السدددكرتري املهددم الدددذي يعقدددد بالشددراكة بدددني مصدددر، و  

لتواجد فيه العام لألمم املتحدة والذي كنت أتطلع ل

 مدددن  معكدددم، لدددوال ظدددروف طارئدددة، حالدددت دون متكدددين     

 .التواجد يف نيويور 

الجتمداع،  منذ حندو عدام مضدى، شداركنا مًعدا يف هدذا ا      

 ة املتحدة، واليوم، يف إطار اإلعداد لقمة املناخ يف اململك

رت علددى فإننددا جنتمددع مددرة أخددرى، يف ظددل أحددداث جدد     

ياسددددددية، مدددددددار العددددددام املاضددددددي تسددددددببت يف أزمددددددات س 

داد، طالدت  وحتديات يف الغذاء والطاقة وسالسدل اإلمد  

 .آثارها شتى أحناء العامل

مددة املندداخ، يددومي   وإذ أتطلددع إىل اسددتقبالكم يف ق إنددين 

علدى ثقدة،   السابع والثدامن مدن ندوفمرب القدادم فدإنين ل     

هددددد أن اجتماعنددددا اليددددوم، سدددديخرج برسددددالة قويددددة، مت   

 .رم الشيلالطريق حنو حتقيق نتائج ملموسة يف ش

ناصدددر هدددذو هندددا، أن أطدددرح علددديكم رؤيدددة مصدددر، لعوأود 

 :نا اليومالرسالة، اليت تنتظرها شعوبنا من اجتماع

ر عددن أي  إننددا كمجتمددع دولددي، وبصددرف النظدد    -أوًلددا 

عدددددن ظدددددرف عددددداملي، أو خدددددالف سياسدددددي لدددددن نرتاجدددددع 

نفسددنا التزامدات ارتضدديناها، وتعهددات قطعناهددا علدى أ   

كتسدبات  وال عن سياسات انتهجناها، حققت بالفعدل م 

 .مهمة، يف مواجهة تغري املناخ

، أن حجدددم إنندددا كقدددادة للعدددامل، نددددر  متاًمدددا  -ثانًيدددا 

ه وأنندددددا اجلهدددددد املبدددددذول، ال يفدددددي بددددداملطلوب حتقيقددددد  

عهددداتنا  سددنتخذ كافددة اإلجددراءات الالزمددة لتنفيددذ ت    

اتنا سدددواًء مدددن خدددالل رفدددع طمدددوح، وحتدددديد مسددداهم     

 احملددة وطنًيا، 

لعلدم، حجدم   إننا كمجتمدع دولدي، نعلدم متدام ا    -ثالًثا 

األقددل منددًوا  العددبء امللقددى علددى عدداتق الدددول الناميددة و   

تعهددداتها وحجددم مددا يددتعني عليهددا مواجهتدده، للوفدداء ب  

القضدداء  املناخيددة، مددع االسددتمرار يف جهددود التنميددة، و    

يددددددر علدددددى الفقدددددر، يف ظددددددل أزمددددديت غدددددددذاء وطداقددددددة غ   

ندا، باإلسدراع   مسدبوقتني وإننا نتعهد، الدول املتقدمة م

ول، بتددوفري مدن وتددرية تنفيددذ التزاماتنددا، جتدداو هددذو الددد 

التكيددددف، متويددددل املندددداخ لصدددداحل خفددددض االنبعاثددددات و

تعهددددد وبندددداء القدددددرة علددددى التحمددددل سددددواء بالوفدددداء ب  
يددل املوجدده مليددار دوالر وتعهددد مضدداعفة التمو" ١٠٠"الددد

ى هددددددف إىل التكيدددددف أو باإلسدددددراع مدددددن التوافدددددق علددددد
 .٢٠٢٥التمويل اجلديد، ملا بعد 
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ق احملافظدة ولتغطيددة  نتنداول فدى هدذا العددد إحتيداج احملافظدة مددن سديارات االطفداء  ملعظدم منداط          

 .اخلدمة لكافة املناطق 

 :االداء معدالت 
 2021/ 12/ 31سكان احملافظة فى عدد 

820247 

 سنويا  % 2.4منو وقدرو مبعدل 

 لعامة واالحصاء  املركزى للتعبئة ااجلهاز 

 نسمه10000/ سيارة 1

الوضع الحالى 

2022باالحياءعامبيان بعدد سكان المحافظة وسيارات االطفاء 

السيارات عــــدد السكانعـــــدد األحيــــاء

922903السويس

2990758االربعين

2019814فيصل

787116عتاقة

1481902الجناين

2022/ 2/9: تاريخ البيان إدارة االحصاء بمركز المعلومات المحافظة          : مصدر البيان 
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االحيـــــاء
عدد سيارات االطفاء 

الفعلي

عدد سيارات االطفاء 

المطلوب

العجز من سيارات 

االطفاء

-3107السويس

-83022االربعين

-42117فيصل

-682عتاقة

-21513الجناين

-238461االجمالى

 :تقيم الوضع احلاىل

( ياءعلى مستوى االح) بيان احتياجات المحافظة من سيارات االطفاء للعام الحالى 

20222/ 9/ 8:البيانتاريخدعم إتخاذ القرار: البيانمصدر
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-:اآلتى من الجدول السابقة يتضح 

المحافظةاحياءبكافةاالطفاءلسياراتملحوظنقص•

للزيادةذلكويرجعاالربعينحىفىتتركزاالطفاءلسياراتاحتياجنسبةاعلى•

منالحىهبيتمتعلمافيهالمواطنيناحتياجاتاغلبولتمركزالحىبهذاالسكانيه

.البلدوسطموقع

شهدهمالوذلكاالطفاءلسياراتاحتياجهحيثمنالثانىالمركزفيصلحىيحتل•

الحىذاهملبيابهللسكنالمواطنينواتجاهالسكنيةللمناطقتوسعاتمنالحىهذا

المعيشيةمتطلباتهملجميع

فىهزياديتطلبمماوالخدميةالحكوميةالمنشاتمنالعديدبهيقعالسويسحى•

االطفاءسيارات
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 خلطة إحتياجات احملافظة من سيارات االطفاء خالل سنوات ا

 9/2022/  8: البيان اريل تدعم إختاذ القرار             :  مصدر البيان 

 :املالحظ فى اجلدول من 

سياره وهذه اعلى نسبه مطلوبة61ان السنوات االولى من الخطة يوجد بها عجز كبير يصل الى 

.لذا وجب تحقيق هذه النسبه لتحقيق اهداف الدراسة فى سنين الخطة القادمة 
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 القرارذ توصيات مركز املعلومات ودعم اختا

:دليل الوقاية من الحرائق 

.التفتيش والفحص والصيانة الدائمه على اماكن العمل •

سالمة والصحه مجيع املنشات مبستلزمات الوقاية من احلريق وتطبيق التزويد •

ع احلرائقاملهنية وشروطها وعمل دورات تدريبيه تفعل  كيفية التعامل م

حلد الكافى  مراعات معاجلة املناطق العشوائية والتى يقل عروض شوارعها عن ا•

ملناطق  لدخول سيارات االطفاء  واجياد وسائل اطفائية مناسبة هلذو ا

ناسب مع  مراعاة التوزيع اجلغرافى املتوازن لنقاط ومراكز االطفاء ومبا يت•

"حى االربعني "الكثافة البنائية والسكانية وخاصة للمناطق عالية الكثافة 
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مع القانون



37 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

مددوين بشددأن تعددديل بعددض أحكددام قددانون الت    2019لسددنة 15القددانون رقددم  وضددع 

الصددددادر وبعددددض أحكددددام قددددانون محايددددة املنافسددددة ومنددددع املمارسددددات االحتكاريددددة 

وليددددة ، عقوبددددات ضددددد جددددرائم  تهريددددب املددددواد البرت 2005لسددددنة 3بالقددددانون رقددددم 

 .واملنتجات احملظور تصديرها خارج البالد

، علدى  2019لسدنة  15من القدانون رقدم   " ج"مكرر " 3"وفى هذا الصدد، نصت املادة 

صدديرها خدارج الدبالد    أن يعاقب على تهريب املواد البرتولية واملنتجات احملظور ت

زيدد علدى سدبع سدنوات     أو الشروع فيه باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال ت

نيدده وضددعف قيمددة  وبغرامددة ال تقددل عددن مائددة ألددف جنيدده وال تزيددد عددن مليددون ج   

تخدمة فددددى املددددواد املهربددددة وحتكددددم مبصددددادرة املضددددبوطات ووسددددائل النقددددل املسدددد  

 .اجلرمية

دها األدنددى كمددا تددنص املددادة، علددى أندده فددى حالددة العددود تضدداعف العقوبددة حبدد         

اريل انتهداء تنفيدذ   واألقصى، فإذا ثبت ارتكاب اجلانى اجلرمية خالل سدنة مدن تد   

مخدس سدنوات وال   العقوبة فى اجلرمية فتكون العقوبة السجن مددة ال تقدل عدن   

وال تزيددد علددى  تزيددد علددى عشددر سددنوات وغرامددة ال تقددل عددن مددائتى ألددف جنيدده        

 .مليونى جنيه وجيوز للمحكمة سحب الرتخيص
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء  حمــــــو األميــــةقطاع :املوضوع االول

:2021م حمو األمية بأحياء احملافظة عن عابيان -1

2022/ 9/ 27: تاريخ البيان الكبارالهيئة العامة لتعليم : مصدر البيان 
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السويس األربعين فيصل عتاقة الجناين
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عدد فصول محو األمية
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:نشاط حمو األمية باألحياء  تطور -2

2021/ 9/ 27: تاريخ البيان .                                                                                 الهيئة العامة لتعليم الكبار:مصدر البيان 

حددي

2021عام

املستهدف حمو أميتهم

املقيدين يف فصول حمو

األمية
ما مت حمو أميتهم

إناثذكورإناثذكور

100361323154174السويس

348349329164182األربعني

2531911687580فيصل

208247244168169عتاقة

239407395107169اجلناين

468131905060قوات مسلحة

32680370شرطة

1648294214591211774إمجالي احملافظة

السويس األربعين فيصل عتاقة الجناين 

100

348

253
208

239

684 678

359

491

802

328 346

155

337
276

المستهدف محو اميتهم  المقيدين فى فصول محو األمية  ما تم محو اميتهم 

2022/ 9/ 27: تاريخ البيان لكبار                                                             االهيئة العامة لتعليم : البيان مصدر 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
 جمياتقطاع املعلومات والرب:  الثانياملوضوع 

:املعلوماتمراكز بيان -1

2022/ 9/ 27: :اريل البيان تمركز معلومات احملافظة                       : مصدر البيان 

البيدددددددان

مددراكددددددز املعلددددومدددددددات

منطقةاحملافظة
/  مدينة/ مركز)

(حي

وحدة )

(قروية
مديرية

/ إدارة 

مكتب

175ددد5ددد1التقسددددددديم اإلداري

135ددد5ددد1عدد مراكز املعلومات

نسبة تغطية مراكز  

املعلومات بالوحدات اإلدارية
%100%76ددد%100ددد100%

:التعليق

%.100نسبة تغطية مراكز املعلومات باألحياء 

 %.76نسبة تغطية مراكز املعلومات باملديريات 

يدة املدديريات مثدل    يوصي املركز بضرورة إنشاء مراكز معلومات يف بق:التوصيات

علددى املعلومددات  لتسددهيل احلصددول ( اإلسددكان، الثقافددة، الطددرق، املسدداحة  )مديريددة 

.والبيانات املطلوبة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء :مراكز املعلومات باحملافظة-2

2021/ 9/ 27: : اريل البيان ت.                           مراكز املعلومات باحملافظة واملديريات واألحياء: مصدر البيان 

املعلوماتعدد مراكز عددددام عدد األجهزةعدد العاملني 

(حاسب آلي)

معدات فنية

ماكينة تصويرطابعةإناثذكور

20202480170157534

80170157534امجالي

 :التعليق
170من الذكور، 80)وبلغ عدد العاملني ( مركز24)بلغ عدد مراكز املعلومات باألحياء واملديريات 

%.68ونسبة اإلناث ( من اإلناث

:وكتاب احلاسب21بيان مراكز التدريب على علوم احلاسب  ونوادي القرن -3

كتاب احلاسب  21نادي القرن مركز التدريبحددددددددي

األىل

مالحظدددددددات

---1السويس

--01فيصل

---0عتاقة

--11االمجاىل

2022/ 9/ 27: : تاريل البيان.               مراكز املعلومات باحملافظة واملديريات واألحياء: مصدر البيان 

.ويقع فى نطاق حي فيصل21نادي القرن (  1) يوجد عدد : التعليق 
ادة النددوادي حتددى يوصددى املركددز بزيددادة عدددد مراكددز التدددريب علددى مسددتوى احملافظددة وزيدد  :التوصدديات

.يتيسر ألبناء احملافظة احلصول على اخلدمة املطلوبة وممارسه كافه األنشطة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:بيانات أخري -4

البيددددانالبيان  

419عدد املدارر التى بها حاسب اىل

6الثقافية التى بها حاسب اىلبيوتعدد ال

23عدد املراكز الشباب التى بها حاسب اىل

23عدد املكتبات التى بها حاسب اىل

ظة
اف

حمل
ا

ب
ري

تد
ال

ز 
ك

را
 م

دد
ع

عدد قاعات 

واألجهزة

عدد املتدربنيعدد املدرسني

ت
را

دو
ال

د 
عد

ب
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التدرر

عاملني 

مراكز  

املعلومات

امجال

ى

شباب 

خرجني

امجاىلعاملنيطلبة

اذاذاذاذاذاذاذاذ

مركز  

تدريب 

علوم  

احلاسب 

األىل

1 2 40 0 0 0 0 0 2 3 2 3 4 21 0 0 25 80 29 101 8 

:مراكز التدريب على علوم احلاسب اآلىل-5

.2022/ 9/ 27: اريل البيان ت.  مراكز املعلومات باحملافظة واملديريات واألحياء: مصدر البيان 

2022/ 9/ 27: اريل البيان ت.    مراكز املعلومات باحملافظة واملديريات واألحياء: مصدر البيان 

 : التوصيات 

 .الحياءاملركز بضرورة انشاء مراكز تدريب على علوم احلاسب ببقية ايوصى 
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 تلفةمميزات تطبيق إدارة البصمة باملؤسسات املخ

مددددن ضددددمن مواضدددديع التحددددول الرقمددددى 

الدددذى والبصدددمهادارة نظدددام باحملافظدددة 

فرصدددة سددديكون لسددديادتكم المدددن خاللددده

دارة لتلبيددددددة االحتياجددددددات األساسددددددية ال 

مجيدددع املدددوارد البشدددرية يف التعامدددل مدددع  

جدراءات  إ-إجراءات احلضور واالنصراف 

ولي املددوارد ملسددؤميكددن. شددؤون العدداملني  

 ادارةالبشرية 

قدددددديم بياندددددات العددددداملني باملؤسسدددددة وت 

 وعرض 

االضدافة  التشغيلية املختلفة باجلداول 

ارة دورة الي تقدديم طلبدات االجدازات واد   

كددددن كمددددا مي.املوافقددددات اخلاصددددة بهددددا 

حتميدددددددددل وادارة مسدددددددددوغات التعددددددددديني   

ون قددد املختلفددة لللعدداملني وبددذلك تكدد  

ة اسددددددتطعت ادارة دورة العمددددددل اخلاصدددددد

 بشئون العاملني

 فى ظل التحول الرقمى

 «  ختدم بيئة العمل»البصمة 

ةبناء اهليكل التنظيمي للمؤسس•

فادارة كاملة للحضور واالنصرا•
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شرافباإلاملختصةواجلهةاإلدارةشعور•

إذمئنان،واالطبالثقةاملوظفنيدوامعلى

رديةفبياناتُيخزّ نالبصمةجهازإنّ 

هةجلُيتيحمّمَاموظف،بكّلخاصة

حضوروقتعلىاالّطالعفرصةاإلشراف

.بدقةوانصرافهاملوظف

كاناليتاملمارساتمنالتخلص•

هازجوجودقبليفعلونهااملوظفون

األشخاصبعضكانإذالبصمة،

دًلابللعملواخلروجالدخولُيسجّلون

سائر يتسببكانممَّازمالئهم،عن

هازجوجودومعالعمل،ألصحابمالية

الفرديةبالّسماتاخلاصالبصمة

.ممكنةغرياملمارساتهذوأصبحت

دوامعنللمسؤولالبصمةجهازُيتيح•

وظفنياملمسائلةعلىالقدرةاملوظفني

إنّ إذاهية،متنبدقةقانونًياامللتزمنيغري

وقتللموظفُيظهرالبصمةجهاز

جهازخاللمنوانصرافهحضورو

كثرألاللتزاميدفعهممَّاالكمبيوتر،

.أخرىمرًةاملسائلةِلتجنب

صحابأعلىالوقتالبصمةجهازوّفري•

بأنّ اتالدراسخاللمنتبّينإذالعمل،

منوخروجهماملوظفنيدخولإثبات

الورقّيالنظامباستخدامالعمل

وقتنميومًيادقيقةعشرينيستهلك

تاجية،اإلنعلىسلًبايؤثرمّماالعمل،

بصمةالجهازاستخدامحنواالجتاوومع

ذوهمنواملؤسساتالشركاتختلّصت

.لألبدللوقتاإلضاعة

نّ أإذاملوظفني،رضاعلىاحلصول•

يفيضطرونكانواسابًقااملوظفني

ملهمعمكانيفالبقاءاألوقاتبعض

بعضازإلجنهلم،احملددالوقتعنزيادًة

اهذاإلدارةُتالحظأنودوناألعمال

صمةالبجهازوجودمعأنّ هإالاجلهد،

اتإثبعلىقادروناملوظفونأصبح

هلمُيتيحممَّالإلدارة،اإلضايفعملهم

يازاتوامتمكافآتعلىاحلصولفرصة

.إضافية

 املختلفةساتباملؤسالبصمةإدارةتطبيقمميزات
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موظددف، ويف حددال يعمددل جهدداز البصددمة علددى أفسددس تعريفيددة بندداًء علددى الّسددمات اخلاصددة ِلكددل    

ن يتعدددرض أصدددبع تعرضدددت الّسدددمة التعريفيّ دددة ألّي تغددديري فدددإنّ  اجلهددداز لدددن يتعدددرف عليهدددا، كدددأ

 األصدبع، أو أي تغديري   املوظف املستخدم يف البصمة للتغيري بسبب أّي ظرف كجرح أو حدرق يف 

.على اجلزء املستخدم يف التعريف على البصمة، ممَّا ُيضعف عمل اجلهاز

 صرافواالنعيوب جهاز البصمة للحضور 

علىعاليةالبالكلفةالبصمةجهازيتّسم•

دتهجورغمفهوواملؤسسات،الشركات

ميزانيةبيتطلأنّ هإالبه،العملوسهولة

حاليفخاصًةالشركةِقبلمنمرتفعة

كونياألمروهذاللصيانة،اجلهازحاجة

دىلخاصًةاألوقاتبعضيفصعًبا

.الصغريةالشركات

خدمتستاليتالشركاتبعضتواجه•

اصةاخلاملشاكلبعضالبصمةجهاز

املسحأنّ إذالضوئي،املاسحباستخدام

غريةكالفنيةاألعطالِلبعضيتعرض

حتدثواإللكرتونية،التعريفأنظمةمن

وعواملأخطاءبسبباألعطالهذو

.بيئية

الطاقةعلىالبصمةجهازيعمل•

عطلحصلحالويفالكهربائيّ ة،

لطاقة،اتزويديفضعفأوكهربائي،

صولحوبالتالييعمل،لناجلهازفإنّ 

.ملوظفنيابدواماملتعلقةاملشكالتبعض

اتالشركتضطراألحيانبعضيف•

خلضوعامناملوظفنيمنعددالستثناء

ًرانظوذلكالبصمة،جهازِلاستخدام

وباأليديخاصةجسديةألسباب

.األصابع

قالبميمتصإىلاألشخاصبعضيلجأ•

جهازيفاملستخدماإلصبعببصمةشبيه

ازجهفإنّ احلالهذاويفالبصمة،

قادًراكونيلنالضوئيواملاسحالبصمة

حلقيقيااإلصبعبنيماالتمييزعلى

خدم،املستالقالببنيوماللشخص

لوباألسهذااألشخاصبعضوُيمارر

شخصياتانتحالأجلمنعادًة

.اآلخرين

سحميفصعوبةأحياًنااألجهزةمواجهة•

مّمالعني،اقزحيةمسحأواإلصبعبصمة

يفلضوئيااملسحيفمشكلةوجوديعين

ألصابعاتعّرق:مثلأسباب،لعّدةاجلهاز

اتوانعكاسواجلفونوالعدسةوالرموش

.القرنية
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الصبعاإلبصمةأّنمنالتأكدُيفّضل•

علىعتطفبأوُنسختحاليفُتستخدم

علىوىستتعّرفالأّنهاأيآخر،شريط

.احّليةبصمتك

املوظفماسلنفسملفنيعملُيفضل•

ألصبعبصمةحيملمنهماكل

عاألصبتعرضحالةففيخمتلف،

دموعُمعّينة،إلصابةعادًةاملفستخدم

نكفُيمكاملوظف،علىاجلهازتعرُّف

حدوثمينعوهذااآلخر،استخدام

.مشكالت

بذاكرةمزودةاآللةهذوأّنمعرفةجيب•

داعيالفتلقائًيا،احلضوربياناتختزين

ألّنهاالذاكرة،فقدانمنللخوف

وقتدمُتستخاحتياطّيةبنسخةحتتفظ

.احلاجة

احلضورأجهزةاستخدامُيفضل•

نمعددأكربُتخزناليتواالنصراف

إىلاأحياًنتصلقدواليتالبصمات

كاتالشريفوحتديًداشخص،10.000

تتزايديتوالالكبريةاملوظفنيأعدادذات

.باستمرار

لتجاعيداذواألصبعباستخدامُينصح•

قدرةدمعحالففياملتقشرة؛وغرياألقل

إلصبع،ابصمةعلىالتعّرفعلىاجلهاز

بعكإصتعّرضاملشكلةتكونفغالًبا

صورةبتقّشرأوالطيات،يفلتغّير

.كبرية

تيةاآلاالحتماالتبعضمنالتأّكد•

مبيوترالكمعاجلهازاتصالفشلعند

ُمركبريغاملنفذأّن:ومنهابه،املرتبط

ختالفاأوخاطئ،نوعُيستخدمأوجيًدا،

مبيوتربالكاالتصالملنفذالبدمعدل

هازجأواحلضور،جهازبدمعدلعن

جهازوأبالكهرباء،متصلغرياحلضور

.ُمفعلغرياحلضور

 فنصراواالحلول ألعطال جهاز البصمة للحضور 
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الدعم امليداني 

للمستويات األقل
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 متابعة الدعم امليداني للمستويات األقل 

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

نقاط الضعفنقاط القوةتابعتهااألنشطة اليت مت ماســـم املوقعم

حي السويس1
متابعة كافة أنشطة  

املركز

احلكومة اإللكرتونية 

قواعد البيانات
هريةعدم اصدار النشرة الش-

االربعنيحي 2
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-ياناتالسجالت و قواعد الب

حي فيصل3
متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات والسجال

واخلطط
-

حي عتاقة4
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرة وقواعد البيانات

والسجالت

حى اجلناين5
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرةو قواعد البيانات

والسجالت
ريةعدم إصدار النشرة الدو

6

التضامن  

/ االجتماعي 

الشئون 

االجتماعية

متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات السجال

متيز النشرة واخلطط
-

الشئون الصحية7
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-اتالسجالت وقواعد البيان

الزراعة8
متابعة كافة أنشطة  

املركز

واعد ق-السجالتاخلطط 

البيانات
ريةعدم إصدار النشرة الدو

مالرتبية والتعلي9
متابعة كافة أنشطة  

املركز

قواعد البيانات اخلطط

السجالت
-

القوي العاملة10
متابعة كافة أنشطة  

املركز

التحديد للقطاعات  

اتالسجالت قواعد البيان
ريةعدم إصدار النشرة الدو

الدعم امليداني  

للمستويات األقل




