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قامة بيت السمسمية ومهرجانات فنية وثقافية علي املسارح املكشوفة بالسويس
استقبل اللواء أح احمد محمد حامد محافظ السويس بمكتبه مساء اليوم
الشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .
وفي اللقاء تم االتفاق علي المشاركة الفعالة من هيئة قصور الثقافة في
إحتفاالت محافظة السويس بعيدها القومي في  21أكتوبر بالعديد من
البرامج الثقافية والفنية .
وتبادل المحافظ ورئيس الهيئة الحديث حول فكرة اقامة مهرجان لفنون
البحر بمشاركة الدول المطلة علي البحر المتوسط واالحمر والمحافظات
الساحلية في مصر ،وكذلك تم التأكيد علبي إقامة بيت السمسمية الحياء
التراث السمسمية بمحافظة السويس التي تعد رائدة في فن السمسمية
.
و دارحوارحول االرتقاء بالحياة الثقافية باقليم القناة وتطوير قصر
الثقافة السويس واألهتمام باقامة ندوات ومؤتمرات ومهرجانات فنية
وثقافية علي المسارح المكشوفة لتنشيط السياحة للمدينة الباسلة .
حضر اللقاء كال من خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة
السويس وماهر كمال رئيس االقليم الثقافي لمدن القناة وسيناء ووفد
من الهيئةالعامة لقصور الثقافة وهويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس
.

حامد وعامر يفتتحان مهرجان صيف السويس الثقايف والفني علي الكورنيش
اجلديد
حامد محافظ

أفتتح مهرجان صيف السويس الثقافي والفني واللواء أح أحمد محمد
السويس والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مساء السبت 9
سبتمبر ويستمرحتي مساء يوم  01سبتمبر علي كورنيش السويس الجديد بالمسرح
المكشوف أمام الجندي المجهول وحديقة الشهداء بالسويس
والذي يشارك فيه عدد من فرق في الفنون الشعبية واالالت الشعبية والموسيقي العربية
من محافظات القاهرة واالسماعيلية وبورسعيد والشرقية وبني سويف والسويس
وفي كلمته أكد المحافظ علي ان شعب السويس يستحق منا الكثير والكثير  ،مشيرا الي
هناك مقومات كثيرة في المدينة الباسلة تجعل من الثقافة دور كبير في حياتنا  ،ومؤكدا
علي أهمية اقامة حفالت أثناء االجازات للترفيه عن االسر السويسية والتأكيد علي االهتمام
بالمواهب الشابة علي أرض السويس في جميع المجاالت ومنها الفنية والثقافية .
وأكد رئيس الهيئة علي ان شعب السويس ناضل ويحب الفن والثقافة وعاش ظروف
صعبة كثيرة  ،لذا يجب الوقوف بجانبه والنهوض بالثقافة والفكر وتقديم كل الدعم له .
أقيم المهرجان برعاية وزير الكاتب الكببرحلمي نمنم وزير الثقافة واللواء أح أحمد محمد
حامد محافظ السويس والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
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مرور مفاجئ حملافظ السويس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ملتابعة ربط خزان السالم
اجلديد
قام اللواء أح احمد محمد حامد محافظ السويس في الساعات االولى من فجر اليوم االحد بمرور مفاجئ
لمتابعة ربط خزان السالم الجديد والتشغيل التجريبي للخزان لزيادة ضخ المياه ألهالي السالم  0و 2
خالل فترة الذروة ووقت انقطاع المياه عن المدينتين .

دراسة فرص االستثمار الصيني يف احملافظة
السويس

أستقبل اللواء أ.ح أحمد محمد حامد محافظ السويس الوفد الصينى برئاسة مستر
جاكى لى رئيس جمعية مستثمرى رجال األعمال المصرية الصينية وسامح مرسى
مدير شركة رويال ديزين لطرح سبل التعاون وفرص اإلستثمار والتأخى بين
مقاطعة خونان الصينية ومحافظة السويس فى مجاالت التعليم والتعدين والصناعة
والصحة والرى والثقافة ومنها إنشاء مدينة تعليمية متكاملة وجامعة صينية وقرية
سياحية إستشفائية تقوم على الطب الصينى ومصنع للرمل الزجاجى وبعض
مشروعات الرى والموارد المائية وخالل اللقاء عرض المحافظ بعض جوانب فرص
اإلستثمار فى المحافظة وأكد على أن محافظة السويس موقع جاذب للمستثمرين
وإقامة المشروعات اإلستثمارية الجادة لما تمتاز بها المحافظة من وجود موانى
بحرية وشبكة طرق وهذه المشروعات سوف تخلق فرص عمل ألبناء المحافظة
وزيادة الدخل القومى

افتتاح مدارس جديدة ومالعب كرة مخاسية ومراكز شباب ومشروعات صرف صحي ومياه يف احتفاالت
السويس بعيدها القومي
أستقبل اللواء أ.ح أحمد محمد حامد محافظ السويس الوفد الصينى برئاسة مستر جاكى
لى رئيس جمعية مستثمرى رجال األعمال المصرية الصينية وسامح مرسى مدير شركة
رويال ديزين لطرح سبل التعاون وفرص اإلستثمار والتأخى بين مقاطعة خونان الصينية
ومحافظة السويس فى مجاالت التعليم والتعدين والصناعة والصحة والرى والثقافة
ومنها إنشاء مدينة تعليمية متكاملة وجامعة صينية وقرية سياحية إستشفائية تقوم على
الطب الصينى ومصنع للرمل الزجاجى وبعض مشروعات الرى والموارد المائية وخالل
اللقاء عرض المحافظ بعض جوانب فرص اإلستثمار فى المحافظة وأكد على أن محافظة
السويس موقع جاذب للمستثمرين وإقامة المشروعات اإلستثمارية الجادة لما تمتاز بها
المحافظة من وجود موانى بحرية وشبكة طرق وهذه المشروعات سوف تخلق فرص
عمل ألبناء المحافظة وزيادة الدخل القومى
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زيارة برملان الشباب ملشروع جبل اجلاللة العاملي بتوجيهات حمافظ السويس
بتوجيهات من اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس وبتنسيق وبحضوراللواء
شكرى سرحان سكرتير عام المحافظة مع الهيئة الهندسية وادارة الشئون المعنوية
للقوات المسلحة تم تنظيم زيارة الي المشروع العالمي بجبل الجاللة امس العضاء
برلمان شباب السويس للتعرف علي معالم المنطقة المشروعات القومية التي تقام بها
.

 18مواطنا فى اللقاء اجلماهريى الـ 36حملافظ السويس
التقى اللواء أ.ح أحمد محمد حامد محافظ السويس  01مواطنا من ابناء السويس
لالستماع الى طلباتهم بحضور جمال عبد الحميد مدير خدمة المواطنين حيث إستمع
المحافظ لشكاوى وطلبات المواطنين وتم تكليف عالء محمد على مدير عام مديرية
التضامن اإلجتماعى إلنهاء مشكلة أحد المواطنين ذو اإلحتياجات الخاصة وقبول نقلة
من مديرية الزراعة إلى أحد مكاتب الشئون اإلجتماعية القريبة من منزلة وذلك لظروفه
الخاصة وتسكين أحد المواطنين بدار المسنين .

حامد والنواب وقيادات الثروة السمكية يفتتحون موسم الصید بالسويس والبحر األمحر
أعطي اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس صباح اليوم بميناء األتكة بحي عتاقة
إشارة بدء موسم الصيد بانطالق 11مركبا للصيد تعمل داخل مياه خليج السويس والبحر
األحمر لألبحار بعد انتهاء فترة التوقف التي استمرت  1شهور .
وقام محافظ السويس بحضور مسئولي وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ونقابة
الصيادين وأصحاب السفن األلية والفاليك واللنشات بالسويس بمصافحة وتوديع الصيادين
قبل سفرهم متمنيا لهم موسما منتجا يلبي احتياجات أبناء المدينة من االسماك.
واشار حامد علي اللجنة المشكلة الستالم حصة شعب السويس بالتنسيق مع مديرية التموين
والمتابعة الميدانية الستالم الحصة وتوزيعها بمنافذ البيع بالجمعيات االستهالكية والمحددة
من قبل المديرية  ،مع المراقبة الشديدة لها حتي تصل لمستحقيها من المواطنين باسعار
تناسب الجميع .
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انتهاء مناقشة خطة تطوير األحياء بالسويس

حمافظ السويس يقدم التهنئة للشرقاوي
مبناسبة العام اجلامعي اجلديد

قدم اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس التهنئة للدكتور
السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس ولعمداء الكليات وأعضاء

جلنة لدراسة خمطط النشاء مواقف وساحات انتظار
عقد اللواء اح احمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعا لمناقشة واستكمال خطة
تطوير االحياء واستعراض الخطط المقترحة العتمادها والبدء في تنفيذ خطة التطوير ،
حيث تم مناقشة انشاء نقاط اسعاف جديدة لخدمة االهالي .
قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وادارة المرور
والتخطيط العمراني والمرافق ورؤساء االحياء لدراسة المخطط العام النشاء ساحات
ومواقف انتظار تخدم اهالي السويس  ،حيث اكد المحافظ ان الغرض الرئيسي من انشاء
هذه الساحات والمواقف هو تنظيم الحركة المرورية بشوارع السويس وليس الهدف
العائد المادي .
واكد حامد على تكليف مكتب استشاري لعمل دراسة النهاء االزدحام المروري بطريق
السويس االسماعيلية امام طريق النفق بحي الجناين وتحديد ساحات انتظار للسيارات
وعدم وقوفها بالطريق.
وناقش االجتماع الدراسة الخاصة بتطوير وتوسعة الطريق من ميدان فكري زاهر حتى
النادي االجتماعي مع مراعاة المداخل والمخارج وساحات انتظار سيارات شركات
البترول .
كما تطرق االجتماع الى انهاء وتجهيز مواقف مصنع الثلج والبيجو القديم واالتوبيس
العام القديم والشهداء الستقبال خطوط السير لسيارات الميكروباص.

هيئة التدريس بمختلف الكليات والطالب والطالبات وجميع
العاملين بجامعة السويس التهاني بمناسبة بدء العام الدراسي
الجامعي الجديد اليوم  ،متمنيا التوفيق لرئيس الجامعة الجديد
الدكتور السيد الشرقاوي ومعاونية في إستكمال باقي المباني
والكليات الجديدة والصرح الطبي الكبير وان يكون عاما سعيدا
علي الطلبة في تحقيق رغباتهم وطموحاتهم ويحصلون علي أعلي
الدرجات .
وشكر الدكتورالشرقاوي محافظ السويس علي إهتمامه وتهنئته
ببداية العام الجامعي  ،ووعد أن يكون هذا العام متميزا في
التحصيل العلمي واالنضباط  ،مشيرا الي انه سيتم مع بداية العام
الجامعي الجديد تحية العلم لبث الروح الوطنية لطالب وطالبات
الجامعة .

حامد يتفقد املدارس استعداد لبدء
العام الدراسي اجلديد بالسويس
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حمافظ السويس يتفقد أعمال ترميم وتطوير النصب التذكارى حبديقة اخلالدين

قام اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس بتفقد أعمال ترميم وتجميل النصب التذكارى وذلك فى إطار
إستكمال أعمال تطوير حديقة الخالدين تمهيدا للإلفتتاح فى إحتفاالت المحافظة بعيدها القومى .

حمافظ السويس يشهد مؤمتر املرأة صانعة السالم معا ضد التطرف واإلرهاب
شهد اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس مؤتمر" المرأة صانعة السالم" بحضور اللواء محمد جاد مدير األمن والعميد أحمد شاهين نائبا عن
قائد الجيش الثالث الميدانى والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس والدكتورة أحالم حنفى عضو المجلس القومى للمرأة وفوزية
عبدهللا مقررة المجلس القومى للمرأة بالسويس واألستاذ الدكتور جمال سالمة عميد كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس.
بدأت مقررة المجلس المؤتمر بالترحيب بالحضور والتأكيد على دور المرأة المصرية كعضو فعال ومؤثر في المجتمع فى محاربة التطرف واإلرهاب
بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة .كما أكدت علي انه سوف يتم تنظيم جوالت ميدانية للقرى واألحياء لبث الوعى من مخاطر اإلرهاب على
التنمية واستقرار البالد .
وأكد المحافظ فى كلمته أمام المؤتمر على أهمية دور المجلس القومى للمرأة بالسويس في توعيه المرأة السويسية وطالب بضرورة تنظيم ورش عمل
ليتعاون الجميع في محاربة فكر التطرف واإلرهاب  ،كما أكد علي دور المسجد والكنيسة المؤثر والحيوي في التوعيه واإلصالح .

حمافظة السويس حتتفل بالعام اهلجرى اجلديد
شارك اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء أح محمد رأفت الدش قائد
الجيش الثالث الميدانى واللواء محمد جاد مدير أمن السويس وزيد الطويل نائبا عن
القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى السويس فى إحتفال المحافظة بالعام
الهجرى الجديد فى مسجد بدر ببورتوفيق .
بدأت اإلحتفالية بأيات من القرأن الكريم للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سالمة وإبتهال
للشيخ سعيد الجندى بعدها تحدث مدير عام "أوقاف السويس" الدكتور إبراهيم جمعة
عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وعن أهمية تكاتف الشعب وفريضة التسامح
بين المسلم وغير المسلم وحب الوطن والدفاع عنه مسئولية الجميع .

1

مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار

حامد يتفقد  5مدارس يف أول يوم دراسة
بالسويس

قام اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس بجولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة
السويس لمتابعة العملية التعليمية في اول يوم دراسي بدأها بمدرسة ابن سينا الثانوية بنات
بمدينة السالم  2بحي عتاقة وحضر طابور الصباح وتحية العلم والقى كلمة حث فيها
الطالبات على االلتزام وتحصيل الدروس قائال ان حب مصر يأتي من حب الفرد لمدرسته
وبيته وطالبهم بعدم تأجيل عمل اليوم الى الغد.
وتوجه المحافظ الى مدرسة الشهيدة شادية سالمة الثانوية بنات بحي فيصل والقى كلمته
بطابور الصباح وحث الطالبات على االجتهاد ومزيد من التحصيل العلمي .
وقام حامد بزيارة مدرسة محمد حافظ االبتدائية المشتركة واالمام مالك االبتدائية بحي
السويس .
وأحال المحافظ مدير مدرسة االمام مالك للتحقيق لعدم جاهزية المدرسة ألستقبال العام
الدراسي الجديد  ،مكلفا مدير ادارة جنوب التواجد بالمدرسة ألنهاء اي مشاكل اوعقبات
تواجة العملية التعليمية.
وأثناء تفقد المحافظ لمدرسة محمد فريد األعدادية المشتركة للتعليم االساسي بحي الجناين
أكد علي االهتمام بالفصل المخصص للتربية الفكرية الذي يخدم قطاع الجناين.
رافق المحافظ في الجولة كال من عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس
محمود فوزي رئيس حي فيصل ووليد شوقي رئيس حي عتاقة واللواء عبد العظيم محمد
رئيس حي السويس والعميد ايهاب فرغلي رئيس حي الجناين ومنير كامل مدير عام المتابعة
وعيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب التعليمية ومصطفي عسران مدير ادارة الجناين
التعليمية

وزيرالرتبية والتعليم يزور املدرسة اليابانية

رئيس الوزراء يناقش تطوير و توسعة طريق السويس الزعفرانة

مبحافظة السويس

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء إجتماعا لمناقشة مشروع رفع
كفاءة وتطوير طريق السويس الزعفرانة بطول  92كيلو متر ومناقشة ما تم انجازه
في المشروع القومي للطرق بحضور اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس
ووزيري السياحة والنقل ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس مجلس إدارة
شركة المقاولون العرب .
وفي االجتماع تم استعراض خطة تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الزعفرانة في
ضوء ما يتمتع به من اهمية لكونه يمثل جسرا للربط بين العديد من المشروعات
السياحية والعمرانية الحالية والمستقبلية وعلى رأسها مشروع هضبة الجاللة.
واكد رئيس مجلس الوزراء على اهمية متابعة مشروع التطوير وازالة التعديات
والممارسات العشوائية على جانبي الطريق  ،كما تناول اهمية مراعاة الجانب البيئي
للمنطقة .

1

قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يرافقه الدكتورة
فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولى
والدكتور هانى هالل مستشار وزير التربية والتعليم للمدارس
اليابانية واللواء أح أحمد حامد محافظ السويس بتفقد المدرسة
المصرية اليابانية بالسويس ،والتي تم االنتهاء من أعمال
إنشائها وتجهيزها بمدينة السالم  0بحي فيصل والمقامة على
مساحة  1آالف و 111متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 02
مليون جنيه وتضم  00قاعة.
حيث تم تفقد القاعات والمالعب والقاعات التعليمية والمعمل
وقاعات رياض األطفال لالطمئنان على جاهزيتها قبل افتتاح
المدرسة.
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اخبار يف عناوين

 حمافظ السويس يكرم عدد من القيادات التنفيذية




لبلوغهم سن التقاعد

إفتتاح األكادميية املهنية ملعلمي السويس يف احتفاالت
 47أكتوبر القادم



التصديق علي منطقة استثمارية متخصصة للمشروعات الصغرية واملتوسطة علي مساحة  477فدانا بالسويس

 47 مواطنا فى اللقاء اجلماهريى الـ 34حملافظ السويس
 حامد يشارك فى إحتفال القنصلية السعودية باليوم الوطىن 84
بالسويس
 حصة السويس من األمساك حتت إشراف مديرية التموين من خالل اجلمعيات
االستهالكية

 دعم مايل وفني جلهاز النظافة بالسويس
 دراسة إنشاء منطقة صناعية كورية بالسويس
ملحوظه  :لمزيد من التفاصيل click + control

9

مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار
ا

 إصدار النشرة الشهرية للمعلومات عن شهرسبتمبر2101متضمنة الموضوع األول (محو االميه)الموضوع الثاني (القراءة للجميع) الموضوع الثالث (المعلومات والبرمجيات)
 إعداد المؤشرات والتعليقات الجدولية لنشرة شهرسبتمبر . القيام بأعمال االستعارة والرد علي االستفسارات وتقديم خدمة معلوماتية للمترددين علي المكتبة .الرد علي الفاكسات الواردة من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية المحلية والمكاتبات الواردة من الجهات المختلفة 1
 إعداد البيانات الخاصة بتراخيص المباني الصادرة من اإلدارات الهندسية باألحياء للمحافظة عن شهرسبتمبر 2101متضمنة األتي -:رقم الرخصة – تاريخ الرخصة – الموقع – مهندسي المشروع – اسم طالب الرخصة – نوع المبني – عدد طوابق المبني وذلك بناء علي طلب
مركز معلومات مجلس الوزراء 1

عقد مركز االعالم الثقافي بالسويس دورة تدريبية بعنوان "الدورة الفنية العامة في اساسيات العمل االعالمي"
مدة الدورة ( )3ايام مكثفة بواقع ( )1ساعات يوميا
تم طرح هذه الموضوعات بالندوة-:
تحرير االخبار للصحف والمجالت -تحرير االخبار لالذاعة والتليفزيون -البيانات والتقارير الصحفية –إعداد المؤتمرات الصحفية -النشرات
والمويات -الصحفافة االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي
السادة المحاضرين هم -:السيد المهندس /أسامة الشيخ رئيس اتحاد االذاعة والتليفزيون سابقا
السيد الدكتور /عبد العظيم صدقي مستشار وزير الطيران
االستاذ الدكتور /حسن علي محمد عميد كلية االعالم بجامعة السويس
حضر الندوة من مركز المعلومات-:
ماجد فاروق من إدارة دعم القرار – منال مسعود من إدارة االحصاء – مي محمد  ،اميرة برسوم من إدارة النشر والترجمه

قامت لجنة تقييم نشرات المعلومات للمستويات بتقييم نشرات المعلومات الواردة من األحياء 1

قامت إدارات المركز بالمتابعة الميدانية والدعم الفني لوحدات ومراكز المعلومات للمستويات ( مديريات – أحياء ) .

االحد  9 /01الصالون الثقافي الفني بحديقه الشهداء لمدة  3ايام مع صالون المنصوره الثقافي  ،برنامج بريق حلقة عن ا/د علي
السويس رحمه هللا
االثنين  9/00جولة المدارس لالستعداد للعام الدراسي ،زيارة الوفد الصيني لبحث الفرص االسثمارية بالمحافظة
الثالثاء  9/02اجتماع التحضير الحتفاعات العيد القومي لمحافظ السويس
االربعاء  9/03تكريم مديري العموم المحاليين للتقاعد ،تصريح لوكيل مديرية التربية والتعليم سلمي الشاعر عن المدرسة اليابانية
االثنين  9/01جولة المدارس لالستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ،برنامج تاهيل معلمي المدرسة اليابانيه بحضور خبير ياباني ومديره
التدريب
الثالثاء 9/09اجتماع المجلس التنفيذي
االثنين  9/21ندوة ادارة التعليم المدني الشباب والرياضة بالتعاون مع متحف السويس القومي بعنوان الحضارة المصرية بين الماضي
والحاضر
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أكد محافظ السويس ،خالل تسليم الهيئة العربية لتصنيع  01مينى باص و 2مكنسة بمقر الهيئة لمحافظة السويس بحضور الفريق
عبد ا لعزيز سيف الدين رئيس هيئة العربية للتصنيع واللواء هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن الهيئة العربية للتصنيع بقيادة
الفريق عبد العزيز سيف الدين ،ال تدخر وسعا لتوفير ايه سيارات أو مركبات المعدات المطلوبة للمحافظة لالرتقاء بالخدمات المقدمة
للمواطنين .واشار م حافظ السويس ،أن االتوبيسات التى تسلمتها المحافظة هى أول مركبات تدخل لدعم مرفق النقل الداخلية منذ 03
عام ،وسيتم تخصيها لنقل المواطنين إلى المدن الجديدة ،والمناطق المحرومة بالقطاع الريفى ،لتخفيف عن كاهل المواطنين .
وزعت مديرية أوقاف السويس 3أطنان لحوم على ا ألسر الفقيرة والمحتاجة فى مختلف احياء المحافظة ضمن قافلة الخير لتوزيع
اللحوم..قاد القافلة الدكتور إبراهيم جمعة ،وكيل وزارة األوقاف بالسويس والدكتور إيهاب فتحى ،مدير الدعوة بالمديرية وقاموا
بتوزيع أكياس اللحوم علي الفقراء واأليتام واألرامل والمحتاجين وقال أيمن مهران ،مدير االعالم والعالقات العامة بمديرية األوقاف
بالسويس ،إن قافلة الخير قامت بتوزيع اللحوم باألماكن األشد فقرا واحتياجا وفقا لتعليمات وزارة األوقاف.
حتفلت محافظة السويس بيوم ال سياحة العالمي بتقديم عروض فنيه لفرق السمسمية والفنون الشعبية بمتحف السويس القومي .
حضر االحتفال محافظ السويس اللواء أحمد حامد ونواب السويس بالبرلمان ورؤساء األحياء وعدد من المواطنين بالمحافظة .وقال
اللواء أحمد حامد ،أن محافظة السويس تاريخها كبير وعظيم ويجب أن نعمل ليعلم الجميع كيف أن السويس بها أماكن جميله
وسياحية ،مؤكدا أن مسئولي وزارة الثقافة عندما حضروا عددا من االحتفاالت بالمحافظة انبهروا باإلمكانيات الموجودة بالسويس .
وأكد أحمد حامد ،قررت أن تقام عروض فنيه في الحدائق واألماكن العامة كل أسبوعين بالتنسيق مع قصر ثقافة السويس  .وأضاف
محافظ السويس ،انني ادعوا الجميع داخل السوي س وخارجها لزيارة متحف السويس حتى يعلم الجميع تاريخ السويس الكبير ،وانه
تقررأن يستقبل متحف السويس القومى بشكل مجانى للمواطنين خالل احتفاالت عيد السويس المقبلة يوم  21اكتوبر حتى يتعرف
المواطنين على تاريخ مدينتهم الباسلة.
أستقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس كانج وونج سيك رئيس جمعية التنمية الكورية المصرية وهونج لى رئيس شركة دريم
 ENGوالعميد أسامة الباز أمين عام جمعية التنمية الكورية المصرية بالقاهرة وذلك لدراسة إنشاء منطقة إقتصادية كورية للصناعات
المتوسطة والصغيرة كثيفة العمال و خالل اإلستقبال عرضت المهندسة منى سعد مدير اإلستثمار فرص اإلستثمار بالمحافظة ووجود
مساحة  111فدان مخصصة منطقة استثمارية صناعية وما تمتاز به من أهمية إقتصادية وإستثمارية لقربها من موانى األدبية
والسخنة والطريق الدائرى والعاصمة اإلدارية الجديدة ومطارها وتوافر الخدمات بالمنطقة  .وعرض كانج وونج رغبة الجمعية فى
استعداد شركات كورية للعمل داخل هذه المنطقة االستثمارية باالدبية وما قدمتة الجمعية من اعمال وزيارات داخل جمهورية مصر
العربية  .كما عرض هونج لى رئيس شركة دريم عن رغبة الشركة فى إقامة مشروعات صناعية بالسويس  .وقدم الشكر على ما
لمسه من حفا وة االستقبال ويرى أن السويس ذات أهمية كبرى لإلستثمار وتستحق إقامة مثل هذه المشروعات وتشغيل العمال ورحب
المحافظ بالوفد الكورى واإلستثمارات الكورية وأن محافظة السويس جاذبة لإلستثمار وبها مناطق صناعية وإستثمارية وأن هذه
المنطقة ذات المناخ اإلستثمارى القوى .
ع قد المجلس اإلقليمي للسكان لفرع السويس اجتماعا برئاسة أحمد محمد حامد ،محافظ السويس ،لبحث ومناقشة التوصيات المتعلقة
بمعدالت النمو والصحة اإلنجابية والنسبة المستهدفة ،في خطة مديرية الصحة وتنظيم األسرة ومحو األمية.
والصحة اإلنجابية والنسبة المستهدفة ،في خطة مديرية الصحة وتنظيم األسرة ومحو األمية .وعرضت عبير علي ،مقررة المجلس
القومي للسكان لفرع السويس ،المحاور الرئيسية لنجاح منظومة تنظيم العمل السكاني واألسرة ،حيث جاءت النتائج بانخفاض في
معدل المواليد والوفيات ونسبة الوسائل طويلة المفعول ،وانخفاض في معدل األمية الكلي بنسبة  ،% 2109وانخفاض في معدل
األمية بين اإلناث بنسبة . %.2109
وجاءت المحافظة في الترتيب السادس لمعدل األمية الكلي ،والخامس بين اإلناث على مستوى الجمهورية ،واحتلت محافظة السويس
المركز الـ  01على مستوى الجمهورية لنسبة مساهمة المرأة في قوة العمل .كما أكدت عبير علي ،أن فرع المجلس بالسويس نظم
عدة أنشطة بالتعاون مع الجهات المشاركة في العمل السكاني ،وتأهيل  111شاب وفتاة ،بعقد دورة التدريب األولي لتأهيل والتدريب
لسوق العمل وتنظم يوم سكاني بجبالية الفأر بإشراف االتحاد اإلقليمي للجمعيات األهلية.
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 تسجيل حلقة إلذاعة القناة برنامج (يسعد مساك) الذي يقدمه األستاذ /أمجد أبو المجدحول االعمال الجديدة بالسويس فيما يخص الطرق والرصف .
 تسجيل حلقة إلذاعة القناة ( من بيوت هللا ) يقدمه أ /أمجد ابو المجد عبارة عن أمسيهدينيه من داخل مسجد النور بالسالم

تم إصدار النشرة الشهرية للمعلومات عن شهر سبتمبر  2101والمتضمنة -:
الموضوع االول ( محو االميه ) .
الموضوع الثاني (القراءة للجميع ) .
الموضوع الثالث (المعلومات والبرمجيات).
 إصدار النشرة القطاعية التخصصية عن شهرسبتمبر 2101 -إصدار النشرة ذات الورقة الواحدة عن شهر سبتمبر2101
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استهل مجلس الوزراء اجتماعه االسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل ،رئيس مجلس الوزراء ،بعرض موجز من
وزير الصحة حول الحملة القومية لضبط معدالت النموالسكانى ،والتى تم اطالقها أمس من محافظة سوهاج بالتنسيق والتعاون مع
عدد من الجهات المعنية ،وذلك فى إطار تنفيذ االستراتيجية القومية للسكان.
وأوضح وزير الصحة أن الحملة ستغطى عدد من المحافظات ،مع التركيز على ذات معدالت النمو السكانى المرتفعة ،وذلك بهدف
رفع الوعى بمختلف جوانب قضية الزيادة السكانية ،السيما وأن جودة وكفاءة الخدمات التى تسعى الحكومة لتقديمها للمواطنين
تتأثر بمشكلة زيادة معدالت النمو السكانى.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  211لسنة  0919في شأن نظام السفر
بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم  03لسنة  ،0999واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات التي يفرضها مشروع القانون على الجرائم محل التأثيم التي يرتكبها بعض مستخدمي
السكك الحديدية ،وذلك على النحو الذي يحقق الردع المنشود للحد من وقوع الجرائم التي يترتب عليها خسائر في األرواح
والممتلكات ،أوارتكاب أيه افعال من شأنها احداث تلفيات فى القطارات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ،وإحالته إلى مجلس النواب ،ويشير مشروع
القانون إلى أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء المتالك القدرات الذاتية لبناء وإطالق األقمار
الصناعية من األراضي المصرية بما يخدم اهداف التنمية ،هذا باإلضافة إلى تطوير العالقات الدولية االستراتيجية في مجال علوم
وتكنولوجيا الفضاء وتمثيل الدولة على المستوى اإلقليمي والدولي في مجال عمل الوكالة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة قنا ،لصالح الهيئة
القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الستخدامها في إقامة محطة معالجة وغابة شجرية وذلك لتلبية المتطلبات الخدمية ألبناء
المحافظة.
في إطار حرص الحكومة على تحقيق االستغالل األمثل ألراضي الدولة والحفاظ على البيئة ،وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية بتخصيص مساحتين من األراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية إلقامة مركزين
لمكافحة التلوث ،األولى بناحية مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط ،والثانية بناحية أبو الريش بحري بمحافظة أسوان .
ويذكر أن التعديل يدفع نحو أداء المجلس لدوره في وضع االستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية ،ومراجعة المخطط الشامل
لتأمين سالمة المالحة البحرية وجميع المنشآت بالموانئ المصرية ،بما يسهم فى النهوض بالعمل داخلها واالرتقاء بمستوى
كفاءتها.
وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن نقل أصول وخصوم محطات الخطة العاجلة إلى الشركات
التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر طبقا للنطاق الجغرافي لكل شركة ،وذلك لتحميل أعباء تشغيل هذه المحطات على محطات
الشركات التابعة ،ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وترشيد معدالت االستهالك بما يسمح بتغطية مشروعات
جديدة لتلبية احتياجات السوق المختلفة.
وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص بها من  2مليار جنيه إلى 1
مليارات جنيه ،ويأتي ذلك بما يتسق مع متطلبات البنك المركزي المصري ،وكذا الخطة االستراتيجية للبنك خالل الفترة القادمة
والتي تستهدف نمو حجم النشاط واألعمال.

مساهمة فى تزويد البالد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجاالت بما يسهم فى تدعيم الخدمات المقدمة للمجتمع ،فقد
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  19لسنة  0912فيما
يخص إنشاء كلية طب األسنان بجامعة المنوفية ،وكذا إنشاء كليتى اآلثار بمدينة صان الحجر ،والتربية للطفولة المبكرة بجامعة
الزقازيق.
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قرار رقم( )383لسنة -: 4114

تشكيل لجنه فرعيه برئاسه السيد السكرتير العام المساعد وعضويه كل -:
المهندس /سيد بيومي  -المهندس /مصطفي انور اعزب  -السيد /سكرتير حي الجناين المهندسه /فاتن عبد الغني  -السيد /مدير اداره االمالك
الزراعيه  -السيد /سامح علوي  -السيد /سامح علوي  -السيد /طارق مصطفي صادق  -السيد /محمد السيد محمد  -السيد /مندوب القوات المسلحه
تخصص هذه اللجنه باالتي _
•

حصر شامل لكافه االراضي التي تم استردادها

•

معانيه االراضي علي الطبيعه مع الرفع المساحي لها

•

مراجعه طلبات تفيين الوضع لالراضي التي تم حصرها والتاكد من جديه هذه الطلبات مع مايوزي %21من قيمه

•

وضع مقترحات قابله للتنفيذ وتقديم ما يفيد انهاء كافه المشكالت بالمؤايد

•

اعداد تقرير بما تم يعرض علينا في موعد اقصاه  01يوم من تاريخ اعتماد القرار

قرار رقم ( )345لسنة -: 4114
السيد /السكرتير العام  -العميد/محمود دراز -السيد /مدير اداه المرور -السيد /مدير المباحتث المرور -السيد /رئيس حي فيصل  -السيد /مدير الشؤن الماليه
واالداريه -السيد  /مدير اداره العقود والمشتريات  -السيد الشئون الماليه واالدرايه  -السيده /مدير المكتب الفني  -السيد /مدير االداره القانونيه
•

يكلف السيد /محمد عيسي باعمال مدير مشروع لجنه االشراف علي المواقف ويدعي لحضور جلسات مجلس االداره

قرار رقم () 385لسنة -: 4114
يشكل مجلس اداره مشروع االنتاج الحيواني لمده عام وذلك علي النحو التالي
الدكتور /مدير عام مديريه الطب البيطري  -السيد/رئيس حي الجانين  -الدكتور مجدي عبد الرحمن المهندسه /مدير مكتب خدمه المستثمرين  -االستاذه /هدي
ابو المجد  -السيده /السيده اسماعيل السيد -السيد /مديراداره االمالكالزراعيه
يكلف الدكتور /مجدي عبد الرحمن بالعمل مدير للمشروع ويدعي لحضور مجلس االداره

قرار رقم () 387لسنة -: 4114

تشكيل مجلس ادارة مشروع المخابز لمدة عام وذلك على النحو التالى-:
السيد /رئيس حي السويس  -السيد /مدير عام مديريه التموين  -السيده /مدير اداره المجالس  -السيد/مدير اداره خدمه المواطنين -استاذ/وليد
عبدهللا -السيد /عبد الرحمن احمد عبد الرحمن االستاذ /مدير مباحث التموين
يلغى كل ما يخالف قانون رقم  13لسنه  0919وقانون الخدمه المدنية الصادر برقم  10لسنه  2101وقرار السيد  /وزير التنمية المحلية رقم  001لسنه
2100بشأن االشتراك فى المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات
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فريق العمل
ايمــــان نــــافع
حنان عابدين – زينب ابو الحمد

نشاط التوثيق والمكتب

إبراهيم فرج

التزويد -:التنمية االقتصادية – روبرت الفون
 مشروعات التنمية الشعبية  -د عادل عارز واخرون -التخصيصية لماذا وكيف  -صديق محمد عفيفى

مجلة:
النشرات-:حى عتاقة -حى فيصل -حى السويس -حى األربعين
المحلية :صوت القناة – أبناء السويس – بيان السويس – أخبار السويس  -الفرسان – الوعد الحر – أخبار
العربى

السويس – بلد الغريب – رأى الشباب السوايسة – صوت األربعين – السويس بلدى

البث االنتقائي
م

الموضوعات التي تم بثها

مصدر البيان

الجهة التي تم البث إليها

التاريخ

0

"مميش" 2101 :مليون طن حبوب وأسمدة عبرت
قناة السويس

الجمهورية

مكتب االستثمار

2101/9/20

2

القنصلية السعودية بالسويس تقيم احتفاال بمناسبة
اليوم الوطنى للمملكة

اليوم السابع

مكتب االعالم

2101/9/22

بالسويس
االخبارالمسائى

3

محافظ السويس يشدد على تطبيق القانون للحفاظ على
الثروة السمكية

1

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مشروع تطوير ورفع
كفاءة طريق "السويس /الزعفرانة"

الجمهورية

1

رئيس هيئة الطرق والكبارى 02 :مليار جنيه تكلفة 1
مشروعات قومية للطرق

االخبار

01

الثروة السمكية

2101/9/01

مكتب االستثمار

2101/9/01

-

مكتب االستثمار

2101/9/01
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البث االنتقائي
عنوان الكتاب

استمارة البيانات البليوجرافية

أسس تقييم المشروعات

عدد الصفحات

111
رقم التصنيف

المؤلف

د اويس عطوة الزنط

101
المطبعة

المكتبة االكاديمية  -مصر

نبذة خمتصرة عن حمتويات الكتاب
من األمور األساسية في دراسة المشاريع الجديدة تقييم المشروع من الناحية المالية لتحديد إن كان المشروع يستحق أن نستثمر فيه وهل هو أفضل من البدائل
األخرى أم ال .هذا التقييم يسبقه العديد من الخطوات التي ناقشناها سابقا مثل تحليل السوق والمنافسين ومواردنا وقدراتنا وتحليل بيئة القطاع .توجد عدة طرق
للتقييم نستعرض أربعة منها في هذه المقالة ونناقش مزايا وعيوب كل طريقة1
و عملية تحليل جدوى المشروعات تتم عبر مجموعة من المراحل المتتابعة ،بداخل كل مرحلة مجموعة من العناصر المختلفة ،أو بعبارة أخرى إن عملية إعداد
جدوى المشروع هي سلسلة من الدراسات ،تمكن القائمين بها في النهاية من التوصية بتنفيذ المشروع ،أو صرف النظر عنه ،وهذه الدراسات تتطلب
بالضرورة معلومات تختلف من مشروع آلخر حسب طبيعة المشروع وحجمه.
ولهذا فإن أي محاولة إلعداد دليل أو مرشد لتحليل الجدوى يجب أال ينظر إليها أكثر من كونها خطوط عريضة؛ ويرجع ذلك إلى أن القرارات والمعلومات
التفصيلية المطلوبة تختلف باختالف المشروعات الخاضعة للدراسة.
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موضوع النشره
التنمية المستدامة وأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية
التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل من قدرة األجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها" .كما أن
تخربها،
تفرط في استثمار مصادر الثروات الطبيعية ،التي ترتكز عليها هذه التنمية ،أو ّ
عبارة تنمية مستدامة تعني نمطا من التنمية ال ّ
أي تنمية تعمل على تجديد الموارد والثروات وإعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة األجيال الحاضرة والقادمة.
ووفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة للتنمية "ينبغي أن يكون الرجال والنساء واألطفال محور اإلهتمام،
فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك لألجيال الحاضرة والقادمة" .وتقترح التنمية المستدامة لمواجهة
التهديدات التي تواجه المحيط البيئي ،عالما تزول فيه من مجتمعاتنا ظواهر الفقر ،والالمساواة ،واألنانيات ،ونهب الطبيعة ،وانحرافات
التقدّ م العلمي ،كي تتمكن األجيال الحاضرة والقادمة من اإلستفادة من موارد الطبيعة .وهذا يعني إلقاء المسؤولية على أنماط النمو
السائد .تعد التنمية المستدامة ،الضابط الرئيس للسياسات االقتصادية التي وصلت إليها العولمة النيوليبرال ّية ،في تعاملها مع البيئة
والثروات الطبيع ّية على نحو بدأ يهدد شعور اإلنسان باألمان واالستقرار ،بعدما كان يعتقد أن األرض هي مصدر للثروات ال ينضب،
وطاقة للتجديد الطبيعي غير المحدود .وقد أكدت تقارير الخبراء في اللجنة الدول ّية لتغير المناخ ،بما ال يسمح بالشكّ ،أن أنشطة
اإلنسان هي المسؤولة عما وصلت إليه األخطار على مستقبل البشرية بر ّمتها.
هذا من جهة ومن أخرى ،تمثل التنمية المستدامة ،فرصة جديدة لنوع ّية النمو االقتصادي وكيف ّية توزيع منافعه على طبقات المجتمع
مجرد عمل ّية توسع اقتصادي ،ال تمنع من ازدياد الفوارق بين مداخيل األفراد والجماعات ،إن بين دول الشمال والجنوب
كافة ،وليس
ّ
أو داخل الدول النامية نفسها .التنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعدّ دة التي تتحدّ ى البشرية .إنها تسمح
بتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياسي على المستويات المحلّية واإلقليم ّية والدولية" .ونظرا إلى الترابط القوي بين
األمن اإلنساني والتنمية ،ومن أجل جعل الحق بالتنمية البشرية حقيقة واقعة لكل البشر بصورة مستدامة آنيا ومستقبليا ،يأخذ في
طياته حقوق اإلنسان االجتماعية والصح ّية والبيئ ّية إضافة إلى البعد االقتصادي .وذلك من خالل القضاء على الفقر ،تعزيز الديمقراط ّية،
مكافحة المجاعات واألزمات والصراعات ،التأكيد على فعالية المرأة ،التغيير االجتماعي ،تشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق اإلنسان.
وأيضا من خالل تحسين سبل الحصول على الخدمات االجتماعية واألغذية والرعاية الصح ّية اإلنسانية والتعليم ،وتعزيز المساواة
بين الجنسين ،وتمكين المرأة ،وتسيير الحكم الرشيد ،وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،والعقاقير لمكافـحة
مرض اإليدز.
يستنتج من ذلك أنه "من بين أبعاد التنمية المستدامة االجتماعي والبيئي واالقتصادي :يبرز البعد االجتماعي خاصة كبعد جديد لقياس
مستوى التنمية ،من خالل التركيز على زيادة كم ّية اإلنتاج ،عبر ضمان زيادة الطاقات من جيل إلى آخر ،واألهم تحقيق حاجات
اإلنسان األول ّية .أما البعد البيئي فيت ّمثل في أن استمرار سلوك اإلنسان سيؤدّ ي إلى تغييرات تنعكس على الجنس البشري وتهدّ د
استمراريته.
تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع سكان العالم من دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة
كوكب األرض على التحمل .وفي حين أن التنمية المستدامة قد تستلزم إجراءات مختلفة في كل منطقة من مناطق العالم ،فإن الجهود
الرامية إلى بناء نمط حياة مستدام حقا تتطلب التكامل بين اإلجراءات المتخذة في ثالثة مجاالت رئيسة:
أوال :النمو االقتصادي والعدالة ،إن النظم االقتصادية العالمية القائمة حاليا بما بينها من ترابط ،تستلزم نهجا متكامال لتهيئة النمو
المسؤول الطويل األمد ،مع ضمان عدم تخلف أي دولة أو مجتمع.
ثانيا :حفظ الموارد الطبيعية والبيئية من أجل األجيال القادمة ،من خالل إيجاد حلول قابلة لالستمرار اقتصاديا للحد من استهالك
الموارد ،وإيقاف التلوث ،وحفظ المصادر الطبيعية.
ثالثا :التنمية االجتماعية ،حيث أن جميع شعوب العالم بحاجة إلى العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء .وعند
العناية بهذه االحتياجات ،على المجتمع العالمي أن يكفل أيضا احترام النسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي واالجتماعي ،واحترام
حقوق العمال ،وتمكين جميع أعضاء المجتمع من أداء دورهم في تقرير مستقبلهم .وعليه ،فقد أكد التقرير ،االرتباط الوثيق بين
التنمية االقتصادية واالجتماعية مع الحفاظ على البيئة .وأشار إلى عدم إمكان تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة من دون مالحظة
متطلبات التنمية للجوانب الثالثة "االقتصادية واالجتماعية والبيئية".
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نتناول فى هذا العدد احتياج المحافظة من المخابز خالل سنوات الخطة
 2101/2101وحتى 2121 / 2109
معدالت األداء -:

عدد سكان المحافظة فى 2101/02/30

 119191نسمة

بمعدل نمو % 2011
المعدل المستهدف  -:مخبز  1111 /نسمة
اهم البيانات املتعلقة باملشكلة (الوضع القائم) :

 -1بيان يوضح عدد المخابز البلدى ( خبز مدعم )

والمستهدف موزعة على االحياء خالل عام 2101/2101
احياء

عدد سكان

عدد املخابز

عدد املخابز

احملافظة

احلى

الفعلية

املستهدفة

السويس

11120

01

01

1-

األربعني

211111

10

11

01-

فيصل

11311

01

02

2

عتاقة

031110

01

31

09-

اجلناين

032111

19

33

01

االمجاىل

119191

039

012

23-

مصدر البيان  /إدارة االحصاء

العجز /الزيادة

تاريخ البيان 4114/3/11 /

التعليق-:

 من المالحظ نقص عدد المخابز ياحياء وزيادتها في احياء أخرى وذلك يرجع الى سوء التخطيطالتوصيات -:

يوصى مركز المعلومات ( إدارة دعم إتخاذ القرار ) مراعاة االحياء التي بها عجز عند اتخاذ قرار بانشاء مخابز جديدة
مع االلتزام بتحديد المكان المالئم إلنشاء المخبز .
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 -4بيان بعدد املخابز خالل عام 4114/4116

عدد السكان

عدد املخابز

649697

139

مصدر البيان  /إدارة دعم إختاذ القرار

املستهدف من املخابز

العجز /الزيادة

162

-23

تاريخ البيان 4114/3/11 /

التعليق-:

من خالل الجدول نالحظ وجود عجز بين المستهدف من المخابز والعدد الفعلى لذا يتطلب االمر إنشاء مخابز جديد لرفع
الضغط على المخابز الموجودة حالياً حتى يتسنى لهم العمل بدون ضغوط إلنتاج خبز جيد يصلح لالستخدام االدمى .
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4141/4113

4113/4118

4118/4114

2101/2101

 -3بيان يوضح االحتياجات من املخابز خالل سنوات اخلطة على مستوى االحياء

البيان

حى السويس

حى األربعني

حى فيصل

حى عتاقة

حى اجلناين االمجاىل

عدد السكان

11120

211111

11311

031110

119191 032111

عدد املخابز

01

10

01

01

19

039

املستهدف

01

11

02

31

33

012

العجز او الزيادة

1-

01-

2

09-

01

23-

عدد السكان

11131

213312

11311

011211

112910 031311

عدد املخابز

01

11

02

31

33

012

املستهدف

01

11

02

31

31

011

العجز او الزيادة

10

0-

1

0-

0-

1-

عدد السكان

11111

211921

19310

013111

111111 031111

عدد املخابز

01

11

02

31

31

011

املستهدف

01

11

02

31

31

019

العجز او الزيادة

1

0-

1

0-

0-

3-

عدد السكان

11111

211101

11311

011913

191211 011112

عدد املخابز

01

11

02

31

31

011

املستهدف

01

10

03

31

31

013

العجز او الزيادة

0-

3-

1

0-

0-

1-

التوصيات -:

يوصى مركز المعلومات ( إدارة دعم إتخاذ القرار) بضرورة الوصول الى الحد المستهدف مع مراعاة عدالة التوزيع
ياالحياء والمناطق على أسس علمية .
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-7

بيان بعدد املخابز الفعلية باإلضافة اىل االحتياجات خالل سنوات اخلطة على مستوى احملافطة

سنوات اخلطة

عدد السكان

4114/4116

119191

4118/4114

112910

4113/4118

111111

4141/4113

191211

االمجاىل

191211

عدد املخابز

املستهدف من

العجز /الزيادة

املخابز
039

012

23-

012

011

1-

011

019

3-

019

013

1-

013

039

31-

تاريخ البيان 4114/3/11

مصدر البيان  /إدارة دعم إختاذ القرار
التعليق -:

من المالحظ تفاقم االزمة فى نفص عدد المخابز ليصل الى  31-بعد ان كان  23-فى خالل سنوات الخطة اى بنسبة عجز
من المخابز يصل الى %11

20

أمل عدلي
ماجد فاروق  -أمل عبد الظاهر

م

حــــــــــــــي

عدد فصول
محو األمية

المستهدف محو أميتهم

ما تم محو أميتهم

المقيدين في فصول محو األمية

عدد األميين
11سنة فأكثر

ذكور

إناث

اجمالي

ذكور

إناث

اجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

1

السويس

101

1111

191

501

100

100

503

603

511

119

303

1

األربعين

111

11906

159

351

1510

159

111

691

501

131

133

5

فيصل

111

10010

503

131

110

505

161

161

163

111

511

1

عتاقة

33

1110

130

510

160

161

111

113

116

193

111

1

الجناين

116

15351

156

361

1110

111

110

511

110

151

161

3

قوات مسلحة

0

0

1100

0

1100

1101

0

1101

919

0

919

1

شرطة

0

0

130

0

130

55

0

55

16

0

16

6

فوري

0

0

151

131

500

0

0

0

0

0

0

191

19591

5155

1131

3000

5653

1533

1101

1150

931

5191

إجمالي المحافظة

 يتم تدريب وتعليم أفراد من القوات المسلحة والشرطة من خالل مركز تدريب تقيمه الهيئة العامة لتعليم الكبار وال يوجد بهيئة القوات المسلحة
والشرطة فصول لمحو األمية.
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160
140
120
100
80
60
40
20

عدد فصول محو األمية

0
عتاقة

الجناين

األربعين

فيصل

25000

20000

15000

10000

5000

الجناي
ن
13632

عتاقة

فيصل

1420

10020

األرب
عين
21908

السوي
س
2411

0
عدد األميين  15سنة فأكثر
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السويس

البيـــــــان

مــراكــــــز المعلــــومـــــــات
المحافظة

منطقة

(مركز /مدينة /حي)

(وحدة قروية)

مديرية

إدارة  /مكتب

التقســـــــيم اإلداري

1

ـــ

1

ـــ

11

1

عدد مراكز المعلومات

1

ـــ

1

ـــ

15

1

نسبة تغطية مراكز المعلومات
بالوحدات اإلدارية

%100

ـــ

%100

ـــ

%13

%100

 .1نسبة تغطية مراكز المعلومات باألحياء .%111
 .2نسبة تغطية مراكز المعلومات بالمديريات .%67
يوصي المركز بضرورة إنشاء مراكز معلومات في بقية المديريات مثل مديرية (اإلسكان ،الثقافة ،الطرق ،المساحة) لتسهيل الحصول على المعلومات
والبيانات المطلوبة.
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عــــام

عدد مراكز املعلومات

6102

62

المجـــالـــــــي

عدد الأهجزة

عدد العاملني

معدات فنية

ذكور

اانث

(حاسب آيل)

طابعة

ماكينة تصوير

38

071

057

58

2

38

071

057

58

2

 -1بلغ عدد مراكز المعلومات باألحياء والمديريات ( 22مركز) وبلغ عدد العاملين ( 38من الذكور 161 ،من اإلناث) ونسبة اإلناث .%73
 -2إرتفع عدد أجهزة الحاسب اآللي بمقدار ( 11جهاز) حيث كان عدد األجهزة ( )122أصبح (.)116
 -8إنخفضضع عضضدد الطابعضضة بمقضضدار ( )26عضضن العضضا السضضابح حيضضث كضضان عضضدد الطابعضضات ( )31أصضضبح ( )18وهضضذا يعضضود إلضضى عطضضل بالعديضضد مضضن
الطابعضضضات ،وكضضضذلض إنخفضضضع عضضضدد ماكيبضضضات التصضضضوير بمقضضضدار ( )17ماكيبضضضة تصضضضوير حيضضضث كضضضان عضضضدده ( )21ماكيبضضضة تصضضضوير أصضضضبح ()2
ولبفس السبب.
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حــــــــي

مركز التدريب

نادي القرن 11

كتاب الحاسب األلى

مالحظـــــــات

السويس

1

-

-

-

فيصل

1

1

-

-

عتاقة

1

-

-

-

االجمالى

5

1

-

-

يوجد عدد (  )1نادي القرن  21ويقع فى نطاق حي فيصل.
يوصى المركز بزيادة عدد مراكز التدريب على مستوى المحافظة وزيادة البوادي حتى يتيسر ألبباء المحافظة الحصول على الخدمة المطلوبة وممارسه كافه األنشطة.

البيــــان

البيان
عدد المدارس التى بها حاسب الى

510

عدد المراكز الثقافية التى بها حاسب الى

1

عدد المراكز الشباب التى بها حاسب الى

6

عدد المكتبات التى بها حاسب الى

50
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عدد قاعات واألجهزة

المحافظة

عدد مراكز التدريب

قاعة التدريب

حاسب الى

بروجيكتور

1

5

11

1

عدد المدرسين
شباب
خرجين

هيئات
التدرس

عاملين
مراكز
المعلومات

اجمالى

شباب
خرجين

ا

ا

ا

ا

ا

ذ

0

0

ذ

0

0

ذ

1

5

ذ

1

5

ذ

1

طلبة

ذ

0 10

عاملين

ا

0

يوصى المركز بضرورة انشاء مراكز تدريب على علو الحاسب ببقية االحياء.

21

ذ

50

اجمالى

ا

ذ

عدد الدورات

مركز
تدريب
علوم
الحاسب
األلى

عدد المتدربين

ا

130 51 110

11

مراكز معلومات حي 5 :
تاريخ المرور

م

اســـم الموقع

1

حي السويس

1

حي األربعين

-

مديريات 8 :

األنشطة التي تم متابعتها

نقاط القوة

متابعة كافة أنشطة
المركز

الحكومة
اإللكترونية قواعد
البيانات

متابعة كافة أنشطة
المركز

السجالت و قواعد
البيانات

وحدات3 :
نقاط الضعف

مالحظات اإلدارة
العليا
تم اإلبالغ

-

9/16

مع الشكر

5

حي فيصل

-

متابعة كافة أنشطة
المركز

قواعد البيانات
السجالت الخطط

-عدم إصدارالنشرة الدورية

تم اإلبالغ

1

حي عتاقة

9/11

متابعة كافة أنشطة
المركز

النشرة قواعد
البيانات السجالت

-

مع الشكر

1

حى الجناين

-

متابعة كافة أنشطة
المركز

النشرة قواعد
البيانات السجالت

-عدم إصدارالنشرة الدورية

تم اإلبالغ

3

التضامن االجتماعي
قطاع الشئون
االجتماعية

--

متابعة كافة أنشطة
المركز

قواعد البيانات
السجالت تميز
النشرة والخطط

-عدم إصدارالنشرة الدورية

تم اإلبالغ

1

الشئون الصحية

-

متابعة كافة أنشطة
المركز

السجالت قواعد
البيانات

-عدم إصدارالنشرة الدورية

تم اإلبالغ

6

الزراعة

-

متابعة كافة أنشطة
المركز

الخطط السجالت
قواعد البيانات

-عدم إصدارالنشرة الدورية

تم اإلبالغ

9

التربية والتعليم

-

متابعة كافة أنشطة
المركز

قواعد البيانات
الخطط السجالت

-عدم إصدارالنشرة الدورية

تم اإلبالغ

10

القوي العاملة

-

متابعة كافة أنشطة
المركز

التحديث للقطاعات
– السجالت قواعد
البيانات

-عدم إصدارالنشرة الدورية

تم اإلبالغ

تقيي البشرات الوارده من االحياء والمديريات
وحدات معلومات
املستوى األقل
األحياء
المديريات

الوحدات التى أرسلت
البشرة

االربعين
الجناين
عتاقة
السويس
فيصل

ممتاز

درجات التقيي %
جيد

جيد جداً

-



-

-



-

ضعيف

-

ال يوجد
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