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.السويسمحافظنائب
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السويسصقرمحافظاملجيدعبدأحاللواءشدد
التموينومباحثوالتموينالتجاريةالغرفةعلي

عةواملتابوالتفتيشباستمرارالحمالتواألحياء
واقامةواملجمعاتواملحالتللسوقاليومية
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لكذجاءاملواطننيجميعمتناوليفلتكوناالسعار
دالدكتورعببحضورالسويسمحافظاجتماعخالل
دخالواالستاذالسويس،محافظنائبرمضاناهلل

ايهابوالعميدللمحافظةالعامالسكرتريسعداوي
كماللمحافظةاملساعدالعامالسكرتريالدينسراج
صفارمحمداللواءاالمنيةالقياداتمناللقاءحضر
وممثالالتموينمباحثورئيساالمنمديرنائب
رشادومحمدللمحافظةالعسكرياملستشارعن
ادارةمجلسرئيساملالحومحمدالتموينعاممدير
حمايةجهازوفرعبالسويسالتجاريةالغرفة

اداتوالقياالحياءورؤساءالفنيواملكتباملستهلك
االسواقاملعنية،ومشروعواألجهزةالتنفيذية
قرصاملجيدعبداللواءشدداللقاءيف.باملحافظة

ةبسرعبالسويساملصريةالتجاريةالغرفةعلى
االحياءكليفرمضاناهالوومعارضشوادرعمل
اسيةاالسالسلعلتوفريطـــــالبسياملواطنلتخدم

منلاالستغالمنععليوالتاكيدتناسبهسعارأب
شديدةقانونيةإجراءاتواتخاذتاجر،اي

ويرفعالشعببقوتيتالعبمنومحاسبة
لياملستغالتجاربعضمنالغذائيةالسلعأسعار
ناملواطصفيفبالوقوفالحضورجميعمطالبا
ديريةماملحافظكلف.احتياجاتهوتوفريالبسيط
باملجمعاتالغذائيةبتوفريالسلعالتموين

ابعةومتالسلعتوفريعليوالتاكيداالستهالكية
املحافظأكدامانومنافذالبيعبمنافذاالسعار
انالسكتجمعاتمناطقيفمنافذأيبإقامةمرحبا

السلعاحتكارمواجهةبهدف،بالسويس
علىومشددا،مخفضةبأسعاروتوفريها
،السلعوتوفريلضبطمبادراتعملاستمرار
عوالسلاللحومشوادرلبيعبفتحكلفكذلك

واالسماكوالبيضوالدواجناالساسية
األسعارخفضعلىالعملمعوالخضروالفاكهة

حمالتالتكثيفعلىاملحافظشددكما.وتثبيتها
ريالسكرتبرئاسةلجنةوتشكيلاملحالتعلى
بضبطالخاصةالقراراتاملساعدملتابعةالعام

ومنعاالحياءبجميعالسلعوتوفرياالسعار
املواطننيتستغلمحالتأىواغالقاالستغالل
.باهظةباسعاروتبيع
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، قام اللواء أح عبداملجيد صقر محافظ السويس
س لألنبـا بمـوا أسـقف السـويالتهنئـة بتقديم 

وقيــــادات الكنيســــة واألقبــــا  االرثــــوذكس 
بكنيســة مــارجرجس بمدينــة الصــباح بحـــي 

ورافــق .فيصــل بمناســبة عيــد املــيالد املجيــد
املحافظ كالمن اللـواء شـريف العرايشـي قائـد
ـــدكتور الســـيد  ـــداني وال ـــث املي الجـــيش الثال

والــدكتور الشــرقاوي رئــيس جامعــة الســويس 
رمضــان نائــب املحــافظ واللــواء محمــد عبــداهلل 

د صفار نائب مدير أمن السويس واالستاذ خال
والعميــدســعداوي الســكرتري العــام للمحافظــة 

سـراج الـدين السـكرتري العـام املسـاعد ايهاب 
وكيـــل وزارة االوقـــاف یوالشـــيا ماجـــد راض
رئــيس الهــواري مــؤمن بالســويس والشــيا 

الشــريف كمــا االزهــر ملنطقــة االدارة املركزيــة 
العميــد احمــد موســـي التهنئــة حضــرلتقديم 

ي املستشار العسكري للمحافظـة والعقيـد رامـ
يـد سعد مدير مكتب املحافظ والنائب جمال عب

زهـرانعفـاف والنائب سيد الكرماوي والنائبـة 
أعضاء مجلس النواب والنائـب حـافظ شوشـة 

تالشيـوخ والقيـــاداعضوا عبده سيد والنائب 

والسياســــية والتنفيذيــــة العســــكرية واالمنيــــة 
ـــدني  ـــع امل ـــة الســـويس واملجتم واســـاتذة جامع

ويف اللقــاء القــي. باملحافظــة االهليــة والجمعيــات 
علــى الــرتابط فيهــا أكــد محــافظ الســويس كلمــة 

ا القوى بني طريف الوحـدة الوطنيـة بمصـر مشـري
إىل تـــزامن األعيـــاد واملناســـبات الدينيـــة بـــني 
ة املســلمني واملســيحني ممــا يضــيف املــودة واملحبــ

ــب ــا الحبي ــا .واالســتقرار يف وطنن ــي أنن وأشــار إل
ود نعيش يف اعيادنا أجواء األلفة واملحبة التـي تسـ
صف بني املصريني، الفتا إىل أن أي محاولة لشق ال

فضـل باملصـريني لها سيتصدي بني عنصري األمة 
مؤكدا ان أعيادنا واحدة وال يوجد فرق بني. وعيهم

الدكتور ماجد راضي وجه كما .مسلم وال مسيحي 
للســادةالتهنئــة بالســويس وكيــل وزارة األوقــاف 

بتهنئــة أمرنــا الحضــور وقــال أن الــدين االســالمي 
ــدة، ــيالد املجي ــاد امل ــا  بمناســبة أعي األخــوة االقب

انا وسـلم اوصـاهلل عليه صلى مشريا إىل أن النبي 
بأقبا  مصـر خـريا حيـث يعـيش املصـريني علـى

ا وقدم االنبا بمـو.أرض سلم وسالم دون أي تفرقة
يد اسقف محافظة السويس الشكر والتقدير للس

.املناسبةللتهنئة بهذه الحضور علي املحافظ 
. 
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ح عبداملجيــد صــقر محــافظ الســويس .اللــواء أعقـد 
ور اليوم اجتماع املجلـس التنفيـذي للمحافظـة بحضـ

رمضــان نائــب املحــافظ واألســتاذعبــداهلل الــدكتور 
والعميـدخالد سعداوي السـكرتري العـام للمحافظـة 

سـراج الـدين السـكرتري العـام املسـاعد كمـا إيهاب 
ار حضر املجلس التنفيذي كاًل  من اللـواء محمـد صـف

نائـب مــدير األمــن والعقيــد رامـي ســعد مــدير عــام 
ــة ــاوي والنائب ــب ســيد الكرم ــب املحــافظ والنائ مكت

عضوامجلس النـواب ورؤسـاء األحيـاء زهران عفاف 
ــة ــة واألمني ــادات التنفيذي ومــديري املــديريات والقي
ــذي ــس التنفي ــاء املجل ــة وأعض ــالس املتخصص واملج

كر ويف بداية  االجتماع  قدم املحافظ الشـ.للمحافظة
علـى وجـود نقطـة الهتمامـه وحرصـه الصـحة ملدير 

احـة متابعة بوحدة طب األسرة بكربيـت  لتكـون مت
وخالل االجتمـاع أكـد املحـافظ علـى .ساعة 24ملدة 

رؤســـاء األحيـــاء ضـــرورة التنســـيق مـــع الطـــوار  
وشرطة املرافق إلزالة أي اشغاالت وفـرض غرامـات 
علـــى مـــن يخـــالف ذلـــك ومنـــع العربـــات الكـــارو 
والفروشات ، مشددا علـى رؤسـاء األحيـاء وشـرطة 
ـــدخل  ـــع ادارة الطـــوار  والت ـــق بالتنســـيق م املراف

ظاهرةعلى للقضاء . السريع لشن حمالت مستمرة
انتشار شوادر األغنام بالشـوارع واتخـاذ اإلجـراءات 

مـن اجـل الحفـال علـي الشـكل ملصادرتها القانونية 
، تطويرها تم الجمالي للمدينة واملناطق التي 

النظافةكفاءةرفعأعمالتكثيفعليومؤكدا
ةمستمربصفةالصناديقمنالقمامةوجمعالعامة
التنفيذياملجلسووافق.املحددةاملواعيديف

أرضقطعةتخصيصعلىالسويسملحافظة
حيبنطاقالجالءشارععلىمتميزةبمنطقة
مركزوهومصرخدماتمركزإلقامةالسويس
اتالخدمكليفللمواطننيالرقميالتعامليتيح
تضمالخدماتمنالعديدويقدم%100بنسبة
وأيضاً والجوازاتاملدنيةواألحوالاملرورخدمات
يالتجاروالسجلالعقاريوالشهرالتوثيقخدمات
قرركماالصللتنميةالعامةالهيئةوخدمات
أرضقطعةتخصيصللمحافظةالتنفيذياملجلس
إلقامةالسويسحيبنطاقبورسعيدشارععلى
يزتعزإىلاملركزويهدفالرقميةمصرإبداعمركز
يالتكنولوجاالبتكارودعماألعمالوريادةثقافة
وخدماتمتطورةتكنولوجيةمعاملاملركزويضم

وورشتدريبمركزوأيضاً الناشئةللشركات
انهاملحافظواكد.تكنولوجيةمجاالتيفعمل
ووزاراتالوزراءمجلسمعالتواصليتم

اءةكفرفعبشأنوالتخطيطواآلثاراالتصاالت
مةالقابالقصراملحيطةواملنطقةعليمحمدقصر
اتالشركمنهيستفيد.الرقميةمصرابداعمركز
الشبابوخدمةالتكنولوجيامجاليفالعاملة

..املجالهذايفالناشئةوالشركات
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اســتقبل اللــواء أح عبــد املجيــد صــقر محــافظ
الــرحمناليــوم اللــواء عبــد بمكتبــه الســويس 
ــدي  ــن هري ــدير ام ــة م ــر الداخلي مســاعد وزي

الســويس واللــواء ســعيد عابــد مــدير مباحــث 
ــدير ادارة  ــان م ــد عثم ــد ولي الســويس والعمي

ـــور  ـــة بحض ـــة املدني اهلل الدكتورعبـــد الحماي
ي رمضان نائب املحافظ واالستاذ خالد سعداو

ــد ــة والعمي ــام للمحافظ ــاب االســكرتري الع يه
سراج الدين السكرتري العام املساعد 

كما حضر كال من اللواء عمـرو بغـدادي رئـيس 
حي فيصل الجديد واللواء احمد شـاكر رئـيس
حي الجناين الجديد ،  كذلك حضررئيس حـي 

تاذة فاتن عبد العظيم واالساملهندسة االزبكية 
يـاء عالية فريد مستشار املحـافظ لشـئون االح

جد بالعمل اهمية علي ويف اللقاء أكد املحافظ .
واالرتقـاء بالعمـل يف كافـة القطاعـاتواجتهاد 
علي ددا ــمش، اء ـاالحيعلي مستوي ة ــاالداري

ــام  ــاتوالاالهتم ــع الرتاكم ــة ورف ــة العام بالنظاف
بأول والنـزول للشـارع لحـل مشـاكل املـواطنني
ات ورفع كفاءة املرافق العامة ومتابعـة املشـروع

.الخدمية 
كما اكـد املحـافظ علـي دور رجـال الشـرطة يف 
حفـــظ االمـــن واالمـــان واســـتقرار الشـــارع 
ة السويســي والتنســيق املســتمر بــني محافظــ
السويس ومديريـة االمـن مـن اجـل االنضـبا  

.وبث االمن والطمانينة بني املواطنني 
ـــد صـــقر محـــافظ وأهـــدي  ـــد املجي ـــواء عب الل

ــن  ــل م ــة الســويس لك الســويس درع محافظ
ين رئيس حي فيصل االسبق ورئيس حي الجنا

يف االرتقاء بالحي خاللجهودهما علي االسبق 
ع ، مؤكـدا علـي التعـاون املثمـر مـتـوليهم فرتة 

رؤساء االحياء الجـدد مـن اجـل صـالح املـواطن 
السويسى 
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 حلضارياالوجه .. ميدان مصر 

 «حكاية ميدان»
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ــع  ــاء الســويس الخمســة يق ــة مــن أحي بــني ثالث
حياء شارع املحروسة الواقع بني أفبنهاية امليدان، 

السويس واألربعني، وعلى شـارع صـالح نسـيم
حيـــث حـــي الســـويس بجـــوار سلســـلة أبـــراج 

شــارع النيــل وسلســلة فــيالتبنهايــة الصــفوة 
.حمقام الشيا تمساوبه املحروسة يقع امليدان، 

عرب ذلـك امليـدان مـر محـافظ السـويس الحـالي 
ه جوالتعبد املجيد صقر عدة مرات يف / اللواء ا ح

ــة املنتشــ ــد املشــروعات التنموي ــة لتفق رة اليومي
ــن وعرضــهابطــول املحافظــة  ــدما يســأل ع ، وعن

ــدة  ــة واح ــد إال إجاب ــدان ال يج ــة الشــيا )املي لعن
(.تمساح

لةلسنوات طويانتشـرت خرافة .. مقام الشيا تمساح 
شـيا ال)بلعنة صـاحب املقـام إصابته من التطوير بهدف املقام تحذر من يقرتب من 
ن ظل امليدان أبعد مـا يكـون عـولهذا ، بالشيا تمساحالشهري ( علي مبارك تمساح

.يسأدى اللواء عبد املجيد صقر اليمني الدستورية محافظًا للسوحتى ..التطوير 

لم تخل الحكايات عن لعنـة الشـيا تمسـاح مـن
سرد محاوالت مسـئولني سـابقني إلزالـة املقـام

املحـــاوالت بائـــت هــذه أن كـــل للتطــوير غـــري 
ـــدات املســـتخدمة  ـــل أصـــابت املع بالفشـــل، ب

.مؤقتقائد املعدة بشلل وإصابة ، بالعطب
الروايـة، فـبخالف ضـرورة هـذه تعجب صقر لم 

ورة الحيوي بني مناطق مطملوقعه تطوير امليدان 
عاليـة وأبراج وفيالت سكنية ذات كثافة سكانية

ومحالت تجاريـة جاذبـة للحركـة، وموقـع متميـز 
، على محاور وشرايني حركة رئيسية بالسـويس

أيضا أن تعمل مؤسسات الدولة وفـقيعجبه لم 
.روايات كلعنة التمساح

 

 ارياحلضالوجه .. ميدان مصر 

 «حكاية ميدان»
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ــة موســعة تضــم  ــافظ بتشــكيل لجن ــر املح أم
القيــادات التنفيذيــة ومــدير اوقــاف الســويس 

ــة املنطقــة ومــدير  بالســويس ومــدير االزهري
الصحة والسكان بالسـويس ومديريـة الطـرق
والنقــل، لبحــث األمــر والبــدء يف أعمــال الحفــر 
ونقل الرفاة إن وجدت بعد أخذ الرأي الشرعي 

.إىل جبانة أخرى مناسبة
2019نــوفمرب 26ويف يــوم الثالثــاء املوافــق 

انتقلــت اللجنــة إىل موقــع املقــام املزعــوم وبــدأ
يـة العمل بـالحفر اليـدوي علـى املسـافة الطبيع

لوجــود رفــاة شــواهد أيــة التــي يحتمــل وجــود 
ودر باملوقع، ثم بدأ الحفر اآللـي باسـتخدام اللـ

.لعمق يقارب مرتين، وال وجود ملقام

 2019-امليدان قبل التطوير 

يف تطــوير محــاور الحركــة الرئيســية بجميــع األحيــاء علــىالتنفيــذي وجهــازه املحــافظ شــرع 
التــوازي، فــتم رصــف شــارع النيــل، وتطــوير شــامل ملحــور شــارع املحروســة تضــمن ســفلتة 
وانرتلوك وإنارة وتجميل وميادين جديدة كميدان املحروسـة، كمـا تـم تطـوير شـارعي الجـالء

وير ميدان مقام الشيا تمساح عنصرًا بصريًا شاذًا وسط منظومـة التطـوبقى . نسيموصالح 
 .2018والتجميل التي بدأت يف أواخر 

ــدائل  ــداد ب ــة يف إع ــدأت املحافظ ــور ب ــى الف وعل
ــيولة  ــق س ــا يحق ــدان بم ــة للمي الدراســة املروري
ى الحركة القادمة من املحاور الرئيسـية املطلـة علـ

.شارع النيل وصالح نسيموأهمها امليدان 
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(4)بديل  (3)بديل  (2)بديل  (1)بديل   

شرررررهر أ.. اللررررروتس زهررررررة 

لرر  النباترات الررعونةررة ا 

ي حتولرررىل رم رمرررز  رررال

معرررررررض عرررررررن ا  رررررررارة   

 .املصرية القدمية

ة اهلريوغلةرةرررررالرسرررررو  

املرررررررردوس علرررررررر  املسررررررررلة 

وسر   الررعونةة ال  تت

 املةداس

املسررررررررررررلة الررعونةررررررررررررة  

املصررررررررررررية القدميررررررررررررة   

صررررررصصىل لتصررررررن  مررررررن 

الرخررررررررررا  وا رانةررررررررررىل  

باللغرررررررررررررررة املنقرررررررررررررررو  

 اهلريوغلةرةة
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ه يرافقــالســويس أفتــتح اللــواء عبــد املجيــد صــقر محــافظ 
زرايـر القيادات التنفيذية باملحافظة ميدان مصـر بمنطقـة ال

مـن اعمـال التطـويرالتي تمـتاالنتهـاء بعـد بحي االربعـني 
ر واشار املحافظ الي ان ميدان مصـر بعـد التطـوي. بامليدان 

ــي مســتوي الســويس  ــا عل ســرياعي أصــبح نموذجــا جمالي
.يف العديد من امليادين يف املرحلة القادمة تنفيذه 
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 يدان مصراللوتس مبوزهرة الفرعونية املسلة 

 دان لياًلحركة املرور  باملي
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...والتحليل فيما يلى بالقراءه القرار هذا نختص وسوف 
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ةومكافحملنعواضحةورؤيةاملصرية،الدولةوجدانيفراسخةللفسادرافضةعقيدةمنانطالًقا
إنفاذجهاتمعبالتعاوناإلداريةالرقابةهيئةوضعتالتنمية،مسارعنمخاطرهودرءالفساد
وتنفيذإعدادخطةاملدني،واملجتمعالخاص،القطاعالجامعات،املحافظات،الوزارات،القانون،
األطرافكلاضطلعتسنوات،8مداروعلىالفساد،ملكافحةالوطنيةاالسرتاتيجيةومتابعة
إلطالقومكافحته،الفسادمنللوقايةالتنسيقيةالفرعيةالوطنيةاللجنةخاللمنبدورها

،(2022-2019)الثانيةباملرحلةمروًرا،(2018-2014)األوىلاملرحلةمنبدايةاالسرتاتيجية
.(2030-2023)الثالثةاملرحلةإىلوصوًلا

ــود اســتمرارا  ــع ومكافحــة للجه ــة فــى من الوطني
حتـى 2014سـنوات مـن 8الفساد على مـدار 

ـــث مـــن 2022 اطلقـــت مصـــر االصـــدار الثال
–2023االسرتاتجية الوطنية ملكافحة الفسـاد 

ــة 2030 ــى إرســاء بيئ ــة عل ــة قائم ــًا رؤي متبني
.قادرةنزيهه وطنية 

:مباد  اساسية 6وترتكز اإلسرتاتجية على 
ســيادة–املشــاركة –الشــفافية –النزاهــه مبــدأ 
.املساءلة–املساواة–القانون 

هدف 21رئيسية و اهداف 5يتضمن االصدار 
ومتابعتهم اجراء 100وفق تنفيذهم يتم فرعى 

. مؤشرا لقياس األداء219بواسطة 
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هـاز جيف الرتسية لالسـرتاتجية االهداف وتتمثل 
للمـواطن متميـزه خدمات ادارى كفء وفعال يقدم 

كافحة واملستثمر، وبيئة تشرعية وقضائية داعمة مل
قـادرة وجهـات ، الفساد ومحقاقـا للعدالـة النـاجزة

عى مجتمع وا، والقانونعلى مكافحة الفساد وانفاذ 
تعــاون ومكافحتــه، علــى بمخــاطر الفســاد قــادرة 
.الفسادمكافحه فى دولي واقليمي فعال 
ى علـالقائمـة الجهـات بنـود تتضمن االسرتاتجية 

الوزارات–انفاد القانون جهات )لتشمل تنفيذها 

الخاصالقطاعموسسات–املحافظات–
.(الجامعات–املدنىواملجتمع

املؤسساتخرباتمناالستفادهجانباىل
حياهجودهتضمناجلمنوذلكالدولية
مهاملستداالتنمبيةتحقيقوضماناملواطن
يةاالسرتاتجمتابعهعمليةستتممرةوالول
نظامخاللمنالفسادملكافحةالوطنية
مستداماللكرتونى

ــى  وحرصــا مــن محافظــة الســويس عل
افحــة تنفيــذ االســرتاتيجية الوطنيــة ملك

الفساد،  فقد صدرت قـرارات محـافظ 
ــــام  لســــنة 28و 27الســــويس ارق

لوضــع خطــة  لجنــه لتشــكيل 2023
ــذ االســرتاتجية  ــة وتنفي ــة الوطمتابع ني

النزاهــــة لتحقيــــق الفســــاد ملكافحــــه 
ــاد  ــة الفس ــفافية ومكافح ــةوالش لحماي

.الوطنمقدرات 
سـيد الفيما تناول القرار الثاني تكليـف 

فـؤاد وليـد .دمدير عام مركز املعلومـات 
ــــة  ــــة الفني ــــة الوطني كمنســــق لالمان

افحه مكو التنسيقية للوقاية من الفساد 
.الصددبهذا دورية وادار تقرير 

كمــا قامــت اللجنــة املشــكلة بقــرار املحــافظ ســالف الــذكر
فيـذ الرقابـة اإلداريـة بشـأن سـبل تنهيئـة استبيان بملء 

.سويساالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد بمحافظة ال
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ناة القتعترب محافظة السويس احدى محافظات 
محافظة حضارية ذات مدينـة واحـدة تقـع وهى 

شرق الدلتا شمال غرب خليج السـويس وعلـى 
.السويس لقناه الجنوبى املدخل 
ى محافظة السويس بموقع جغرافاهلل حبا ولقد 
املزايافقد جمعت . غريهادون فريد 

رية يوفر االبلكيشن تغطيـة ومعلومـات كثـ
عــن كافــة املــزارات يف  مدينــة  الســويس 

ــــب الســــائحون  ــــى يرغ ــــا  يف الت زيارته
حتـى اآلن، إدخالهـا تـم موقع 80ألكثرمن 

نبـذه االمـاكن للعديـد مـن يقدم مقرتحات 
قـع عن املكان و وسائل اتصال للمكان و املو

ويسـاعد ايضـا الجغرافى الخـاص باملكـان
فري املــواطنني املقيمــني يف املحافظــة بتــو

.واملتنزهات املطاعم معلومات عن 
ل الخاصــة بكــيــوفر االبلكيشــن املعلومــات 

املتنزهات –املطاعم-االثرية املعالم )من 
-الشواطئ -السياحيه القرى -الفنادق–

..........وغريها، املهرجانات

ــقوالخصــائص  ــاريا العري ــة والت ــة والحربي املدني
ى كميناء بحرى على البحر االحمر ومينـاء بـرى علـ

.الصحراء
لتوثيـق معلومـاتمنصـه  تـوفري حرصا منـا علـى 

للوصـول الجمهور ومساعدة السويس السياحية  
.نتدشني موبايل ابلكيشاملعلومات تم هذة الي 
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ـــــــــــفحة  الص
الخاصــــــــــــة 
بالتصنيفات

االمـــــــــــــاكن 
املفضــــــــــــله 
ملســــــــــتخدم 
االبلكيشن 

معلومـات مـن يـوفره ملـا املحـدد وذلـك هدفـه الـي االبلكيشن علي املستخدم سرعة الوصول يسهل 
استخدام  و ذلك عن طريق ايقونات وسهوله 

روابــط الواجهــة كمــا تضــم •
لصفحات املحافظة

مكونات تطبيق املوبايل ملحافظة السويس
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دليلك السياحى ملحافظة السويس

القطاع األثري
الغـرياملهمـة األثريـة تمتلك محافظة السويس العديد مـن االمـاكن 

. معروفة

نيوفر االبلكيشن معلومات ع

املكـــان  نبـــذة عـــن تفاصـــيل •
التاريخيه

.الدخولطريقه •
.الرسوم •
.املوقع الجغرافى•

تطبيقات املحمول 

1
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للمحافظةالداخليه الفنادق فنادق العني السخنة و 

تطبيقات املحمول

قطاع الفنادق 2
دليلك السياحى ملحافظة السويس

يوفر االبلكيشن معلومات عن

.معلومات عن الفندق •
.للتواصل طريقه و •
.النشاطاتواهم •
.لينك للحجز ان ودج •

عند الضغط علي الفندق املراد
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تطبيقات املحمول 

للمحافظةالداخليه الفنادق نادق العني السخنة و ف

قطاع املطاعم 3
دليلك السياحى ملحافظة السويس

يوفر االبلكيشن معلومات عن

.و تفاصيل املطعم •
.مواعيد العمل •
.التواصل وطريقه •
.لينك املنيو إن وجد•

عند الضغط علي املطعم املراد
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للثقافة و التسوقمهرجان  

تطبيقات املحمول

ــل  ــات مث ــة مهرجان ومهرجــان والتســوق الثقاف
عيـد املوسيقى والغناء واحتفاالت السويس بال

.القومي

املهرجاناتقطاع  3
دليلك السياحى ملحافظة السويس

يوفر االبلكيشن معلومات عن

. املهرجان عن تفاصيل •
.مواعيد االقامة •
.طريقة الدخول •
تفاصيل اخرى•
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Design phase

Findings of the study:

At the end of the project we reached that we have we have an application as 

a reference for the tourist places in the Suez Governorate and other services 

in the governorate.

Tools

• Visual studio code

• Android studio

تطبيقات املحمول
دليلك السياحى ملحافظة السويس
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:يف مجال التنمية : أوال 
 للمعلومـات عـن الشـهرية إصدار النشرة

املوضــوع متضــمنة2023ينــاير شــهر
  املناطق الصناعية والنشـا»بعنوان األول

ـــناعى والحرفـــى،  ـــوع الثـــانيالص املوض
.« نشا  اإلستثمار»بعنوان 

 إعــداد املؤشــرات والتعليقــات الجدوليــة
.2023يناير شهرلنشرة 

 ـــي ـــرد عل ـــال االســـتعارة وال ـــام بأعم القي
االستفسـارات وتقــديم خدمــة معلوماتيــة 

.للمرتددين علي املكتبة
 الرد علـي الفاكسـات الـواردة مـن مجلـس

ة الوزراء ووزارة التخطيط والتنميـة املحليـ
.املختلفةالجهات واملكاتبات الواردة من 

ي إعداد البيانات الخاصـة برتاخـيص املبـان
باألحيـاء الهندسـية الصادرة مـن اإلدارات 
ــــاير شــــهرللمحافظــــة عــــن  2023ين
ــاريا –رقــم الرخصــة )متضــمنة األتــي  ت

–املشـروع مهندسـي –املوقع –الرخصة 
عـدد –نوع املبنـي –اسم طالب الرخصة 

كـز وذلك بناء علي طلب مر(طوابق املبني
.الوزراءمعلومات مجلس 

-ات  عـــــــاالجتما: ا يـــــــثان
: الندوات–اللقاءات 

تم عقد االجتماع الشـهري برئاسـة مـدير عـام 
والسـادة مركز املعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار 

ز والسادة مديري مراكباملركز مديري اإلدارات 
ــديريات ملناقشــة ســري  ــاء وامل ــات األحي معلوم
العمــل واملشــاكل التــي تعوقــه وإيجــادا الحلــول 

.املناسبة لها

 

تقيــــــيم نشــــــرات : ثالثــــــا
:املعلومات

ــــات  ــــيم نشــــرات املعلوم ــــة تقي ــــت لجن قام
ردة للمستويات بتقييم نشـرات املعلومـات الـوا

.من األحياء
 

:املتابعة الدعم الفني: رابعا
عم قامت إدارات املركـز باملتابعـة امليدانيـة والـد

الفني لوحـدات ومراكـز املعلومـات للمسـتويات
(.أحياء–مديريات )

مســاهمات إضــافية : خامســًا
إلدارة دعم القرار

 اطار دعم محافظة السويس للتحول الرقمىفى
دارة دعـم اتخـاذ القـرار اىل إفى املعامالت تقـدم 

دارة املنظومـة إساسـى تنظـيم وجانب عملها األ
ها راضـى الدولـة واسـرتدادألتقنـني ةااللكرتوني

منـــذ 2017لســـنه 144فـــى ضـــوء قـــانون 
. هدافه أصدوره والعمل على تحقيق 

  اســـتخراج اذون التعاقـــدات وغريهـــا مـــن اذون
.فور صدورها ةوتسجيل االيصاالت البنكي

رسال ومتابعـة مـاتم املوافقـه عليـه مـن ملفـات إ
و غري صالحة املسـتلمة مـن لجنـة البـتأصالحة 

.اىل املساحة العسكريه للفحص والتدقيق
ةعمل التقارير اليومية واالسبوعي.
تكمال تسليم ملفات التقنني للجنـة املعاينـة السـ

حـص دورتها فى التقنني بعد تسجيل اذونات الف
.واملعاينة لها 

 ارة ثنـاء زيـأبيان موضح للسيد املحافظ للعرض
.رئيس الوزراء
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 االطار العام لخطـة نظـم املعلومـات  وضع
ــــــــدة يف  ــــــــى للوح ــــــــول الرقم والتح
ضوءاســرتاتيجية الدولــة للتحــول الرقمــى
بالتنســــــيق مــــــع وزارة االتصــــــاالت 

.وتكنولوجيا املعلومات 
 ني وإدارة وتحديث املوقع االلكرتوتصميم

يكـــون ةليـــة للتواصـــل . للوحـــدة بحيـــث 
معهاملتعاملني جمهور الفعال مع 

 الخطـــط والـــربامج واملشـــروعات إعـــداد
ـــى  ـــالتحول الرقم ـــة ب ـــادرات الخاص واملب
للوحــدة باملشــاركة مــع كافــة التقســيمات

وعرضـهاالتنظيمية املعنيـة داخـل الوحـدة 
على السلطة املختصة

  لالدارةاملهام الشهرية
 موقف حضور و انصراف العـاملنيمتابعة

ـــة   ـــق املنظوم ـــن طري ـــام ع ـــديوان الع بال
ـــارير  ـــة التق ـــمة و طباع ـــة  بالبص الخاص

.الخاصة بكل ادارة 
 ــة ــاص متابع ــف البصــمة الخ ــاألجر موق ب

. االضافى
 ــات الخاصــة تطــوير ــدة بيان وصــيانة قاع

بتقنني اراضي الدولة
 يف مســابقة  الخاصــة برئاســةاملشــاركة

الـــوزراء و العمـــل علـــي املحـــور الخـــاص 
بالجزء التكنولوجي 

"  للمشـــاركة عمـــل ابلكيشـــن للســـياحة
.بمسابفة مراكز املعلومات

 هر الشهرية لشيف اعدد النشرة املشاركة
.يناير

 االسبوعية و اليوميةاملهام
 االخبــار الخاصــة الهــم اليــومي التحــديث

و الي عـرض تقـديمىوتحويلها باملحافظة 
ــي الشاشــات  ذلــك  للعــرض املســتمر عل

.باملحافظة الخاصه 
أضــافة حالــة الطقــس الخاصــة باملحافظــة

علــــي صــــفحة الفــــيس بــــوك الخاصــــة 
.باملحافظة بشكل اسبوعى 

  ي الخاصة باملحافظـة علـرفع الفيديوهات
.اليوتيوبقناه 

 االخبار بشكل يومي أرشفة.
 اليوتيوب بالبوابةربط فيديوهات.
 البوابـــة االلكرتونيـــة الخاصـــة تحـــديث

.باملحافظة 
 وذلك بتحـديث يـومي لالخبـار الخاصـة

.باملحافظة 
 الخـاص بمركـز النشـره الشـهرية اضافة

.املعلومات 
 قرارات الخاصة باملحافظ اهم اضافة.
 ة اضـاف"اضافة جديد املوقع بشكل دورى

.االعدادية الشهادة خرب نتيجة 
 اضافيةمهام
 الخاصـة االمربيـه دعم ادارة امالك الدولة

ــق  ــن طري ــك ع ــة الســويس و ذل بمحافظ
ادخال ملفات امالك امرييـة علـى منظومـة 

.املركز التكنولوجى 
 اإليجار اإلسـمي علـى ملفات عقود سحب

بمـا  ”SCANNER“املاسح الضوئي جهاز 
تقريباملف 640يعادل 

مساهمات إلدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني
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مساهمات وحدة الصيانة وإدارة البنية األساسية وتأمني املعلومات
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اىل مدينـــة املهجــرين وعـــودة بعــد حـــرب اكتــوبر 
الســـويس شـــرعت الدولـــة فـــى انشـــاء املســـاكن 

، وعلــىالتهجــريمــن الشــعبية للمــواطنني العائــدين 
ة التوازى بدأت بعـض الجمعيـات الخاصـة باملحافظـ

التوســع اتجاهــات فــى الســعي لتخصــيص أراضــى 
س الشماىل الغربـى ملدينـة السـويباتجاه العمراني 

.على أساس إنشاء مدن سكنية
2والسـالم 1املناطق مدينة السالم هذه بني ومن 

التعاونيــة، حيــث حصــلت الجمعيــة االتحاديــة علــى 
ساملجلأرض مدينة السالم التعاونية بناء على قرار 

لسـنة 112املحلى ملحافظـة السـويس رقـم 
وعلى قرار محافظ السويس االسبق1978
.1987لسنة 98رقم 

6وقد أنشئت مدينتي السالم علـى مسـاحة 
ــة  ــرب مدين ــع، وتعت ــرت مرب ــون م الســالم ملي

املـــدخل وهـــى مشـــرقة حضـــارية واجهـــة 
ـــادم  ـــة الســـيس للق ـــن الرئيســـى ملجدين م

اكـرب مدينـة تعاونيـةانهـا عن ، فضال القاهرة
مـا سـكانهاعدد على مستوى املحافظة ويبلغ 

. الف نسمة160يقرب من 

 :من ملفات األحياء

 ويسكيف فتحت حمافظة الس.. 2و1مدينيت السالم 

 ؟..ني ملف تطوير مدن االسكان التعاو



46

 (2)السالم 

 (1)السالم 
 رانيالسائد لالمتداد العماالجتاه 

2004 2007 

2022 2018 
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الجمعيــات فتطــوير التعاونيــات مــن اختصــاص 

ــة إســكان نفســها ــى أحــد أن جمعي ، وال يخفــى عل
السالم لـم تـتمكن علـى مـدار  عشـرون عامـا مـن 
امـة الوفاء بكافة احتياجـات املدينـة مـن املرافـق الع
الطـرق والبنية التحتية وتطوير ورصـف وسـفلتتة

/جوالت متعددة للسيد اللـواء ا حوبعد. الداخلية
عـن ه متابعتوبعد عبد املجيد صقر  بمدن السالم، 

ر السـالم، قـرمنهـا تعـاني كثب للمشـكالت التـي 
ــى 2و1فــتح ملــف تطــوير الســالم  ، للوقــوف عل
د امتداد يخاللها من الوسائل القانونية التي يمكن 

مواطنـون مـن يقطنهـا التـي املـدن لهـذه التطوير 
.الحق يف العيشة الكريمةولهم ، أبناء السويس

ــذ  ــك أجــرى صــقر  من ــة ويف إطــار ذل ــه بداي عمل
بمحافظة السـويس اتصـاالت موسـعة مـع أعلـى 

الدولـة بشـأن قضـية اإلسـكان أجهـزة مستويات 
تـور للسـيد اللـواء دكباسـتقباله  بدأت التعاوني، 
اء العامة لتعاونيـات البنـالهيئة رئيس حسام رزق 

واإلســكان لبحــث عــدد مــن املوضــوعات املتعلقــة 
بمشروعات ومدن اإلسكان التعاونية بالسويس

رئــيس اللقــاءات علــى هــذه خــالل وأكــد املحــافظ 
ل لتدخعدد من املوضوعات تحتاج هناك إن الهيئة 
جنـة تشـكيل لالهيئة رئيس أكد جانبه ومن الهيئة 

اونيـة لدراسة املشاكل املتعلقة بمدن اإلسكان التع
التابعــة لجمعيــات اإلســكان باالتحــاد التعــاوني 

2والســـالم 1مـــدن الســـالم ومنهـــا اإلســـكاني 
.بهااملشاكل وحصر 
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الهيئــة رئــيس أشـــــرف زكريــا، نائــب واملهنــدس 
رئــيس الــوزراء وجــه وقــد الشــرب مليــاه القوميــة 

كلة لحل مشاملياه خطو  بسرعة البدء يف توصيل 
، كمـا 2و 1بعض املناطق، خاصـة مدينـة السـالم 

بحـــث رئـــيس الـــوزراء مـــع املحـــافظ مشـــكالت 
اإلســكان التعــاوني، حيــث تقاعســت عــدد مــن 
ــق  ــذ املراف ــن تنفي ــاوني ع ــات اإلســكان التع جمعي

قامـتوالخدمات لبعض التجمعات السـكنية التـي 
ور ، وأجرى رئيس الـوزراء إتصـااًل بالـدكتبإنشائها

تعاونيــــات البنــــاء هيئــــة رئــــيس حســــام رزق، 
هــذه مــع واإلســكان، وكًلــف بســرعة التنســيق 
ـــــق  ـــــتكمال املراف ـــــات الس ـــــدمات الجمعي والخ

.ضدهاالقانونية أو اتخاذ اإلجراءات بمشروعاتها 

مسـاعيه مسـرية وكان محافظ السويس قـد بـدأ 
مــن أجــل تطــوير مــدينتي الســالم كمــدن إســكان 

. راءالوزتعاوني بتصعيد امللف إىل رئاسة مجلس 
ــم  ــدكتور ت ــد ال ــع ق ــافظ م ــاء املح ــك خــالل لق ذل

ة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ملناقشـ
ف والصـراملياه قطاعات يف املهمة امللفات عدد من 

تهـم ةخـرى الصحي واإلسكان، فضـاًل عـن ملفـات 
سـة املهند، املواطنني يف املحافظة، وذلك بحضـور

رانــدة املنشــاوي، نائــب وزيــر اإلســكان للمتابعــة 
، واملرافــق، واملشــرف علــى مكتــب رئــيس الــوزراء

ـــدس  ـــيس الشـــركة واملهن ـــدوح رســـالن، رئ مم
الشرب والصـــــرف الصحــــي،مليـــاه القابضة 
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السيد اللواء عبد املجيد صقر محافظ السـويسوجه 
إىل ســرعة إعــداد تقريــر فنــي متخصــص عــن قضــية 

، وجـاء (1)العمالقة وسط مدينـة السـالم املياه بركة 
ياه هو امللتجمع التقرير ليكشف أن األسباب املحتملة 

ية الرئيسـالصرف الصحي مـن الشـبكة مياه تسرب 
.الجوفية مرتفعة املنسوبواختالطها باملاه 

ال وكان املكتب الفني للمحـافظ قـد أعـد تقريـرا مكمـ
.عن تطور املشكلةخالله كشف لتقرير الجامعة، 

ــي  ــة، الت ــع الصــور الجوي ــالل تتب ــن خ ــك م وذل
يـاه، مبركـة اكثـر مـن بها كان كشفت أن املنطقة 

. 2019–2007واختلــف الوضــع بــني عــامي 
د بعـعليها البناء حيث ردمت الربك األخرى وتم 

املعنيـــة األجهـــزة تحركـــت وبالفعـــل .معالجتهـــا
قـاذ باملحافظة وتم حل املشـكلة وردم الربكـة، إلن

من أحد مصادر التلوث البيئي ( 1)مدينة السالم 
ال الســتكمتمهيــدًا البصــرية وتحســنت الصــورة 

.عملية التطوير الشامل
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ويمتد شارع عثمان بن عفـان بـني طريـق الخدمـة
وقـد . مرت1300القديم ملسافة القاهرة وطريق 

شملت األعمال إحالل خطو  املرافق الرئيسية، 

قف ، وموباالتجاهنيوالرصف كما شملت لسفلتة 
سيارات من االنرتلوك، فضـال عـن اعمـال اإلنـارة 

.والتجميل



54



55

ظـة قطاع الصحة بمحافإليها نقلة نوعية كان يحتاج 
وضــعت خطــة تطــوير الرعايــة وهكــذا الســويس، 

ب الصحية ضمن األولويات، فقد كان املـواطن املصـا
ـــاج إىل الســـفر  ـــة يحت ـــة أو املخي ـــاالمراض القلبي ب

ـــاهرة ملجافظـــات اإلســـماعيلية او  ـــازيق الق أو الزق
.إلجراء عمليات القسطرة

كانــت الســويس 2021يف الربــع األخــري مــن عــام 
وتحديــدا املستشــفى العــام العريــق علــى موعــد مــع 
يـة افتتاح وحدة جديدة تقدم عمليات القسـطرة القلب

.واملخية الدقيقة وباملجان
وأنجزت الوحدة 2021املحافظ يف سبتمرب افتتحها 

 .عملية بأبناء السويس1300حتى اآلن أكثر من 
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د عبد املجيد صقر محافظ السويس ق/ وكان اللواء اح
املا افتتح وحدة القسطرة التداخلية ألمراض القلب و
رب واالطــراف بمستشــفي الســويس العــام يف ســبتم

نائـــب املحـــافظ والســـكرتري العـــام رافقـــه املاضـــي 
والســـكرتري العـــام املســـاعد ووكيـــل وزارة الصـــحة 
ـــواب والشـــيوخ  بالســـويس وأعضـــاء مجلســـي الن
بالســويس وعــدد مــن رجــال االعمــال ورجــال الــدين 
االسالمي واملسيحي وحي السويس وقيادات مديرية

.الصحة ومديري املستشفيات
ة املحـافظ الشـكر للسـيدوجـه الوحـدة وخالل افتتاح 

ــرة  ــدكتورة وزي ــدعمها الصــحة ال ــة الصــحة ل ملنظوم
بالســويس وتــدعيم وحــدة القســطرة باملســتلزمات
مـن الطبية وطاقم طبـي مـدرب علـي أعلـي مسـتوي 

. املهنية 
الضـو كما قدم املحافظ الشـكر لرجـل االعمـال رفيـق 

ــغ ملســاهمته  ــون 13بمبل ــه ملي ــه لتربع بشــراء جني
جـل بالشكر لرتوجه كما القسطرة التداخلية ، أجهزة 

الفتــاح األعمــال عــادل نصيــــر ورجــل االعمـــــال عبــد 
.القسطرةمبني يف تطوير ملساهماتهما الديدي 

2املحافظــة بمبلــغ مســاهمة املحــافظ الــي وأشــار 
يف تطـوير املبنـي ودعـم الوحـدة كمـاجنيـه مليون 

ة طبية بتكلفأجهزة 4دعمت بعض الشركات بعدد 
مليـون جنيـة تقريبـا باالضـافة الـي 5تقدر بمبلـغ 

ــن  ــدد م ــدعيم باملســتلزمات وع ــدة االســره ت لوح
. القسطرة 
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السويسبمستشفىالقسطرةوحدةوتواصل
خيةواملالقلبيةالقسطرةعملياتتنفيذمنالعام

السيدفخامةمبادرةضمنوذلكمجانًاللمرضي
ءللقضاةالجمهوريرئيسالسيسيالفتاحعبد
الدكتوررعايةتحتوذلكاإلنتظارقوائمعلى

.بالسويسالصحةوزارةوكيلالحفناويإسماعيل

ريإستشاشبلأحمدالدكتورأوضحفقدجانبهومن
قرابةأجرتالوحدهأنالتداخليةوالقسطرةالقلب
الحاالتمنمنها٪50قسطرةعملية1300الـ

تجريالوحدهأنعليمؤكدًاة،حياالوإنقاذالطارئة
فقةنعلي)مجانًاوالطرفيةواملخيةالقلبيةالقساطر
.ماليةأعباءأياملواطننيتحميلدون(الدولة

ــة بمستشــفى يــذكر أن قســم القســطرة التداخلي
الجمهوريـة مستوي السويس العام يعد األول على 

ــث  ــن حي ــة م ــزات التقني ــالج والتجهي ــتص بع ويخ
يـة االمراض املخية واجراء العمليات القلبيـة والطرف
حـدة باملجان، مؤكدا على ان التشغيل التجريبـي للو

حالـة مرضـية سـواء مــن 27اسـفرعن عـالج عـدد 
ة ابناء محافظة السويس أو من املحافظـات املجـاور
وتم عالج وانقاذ حالة حرجة جدا ملريض قلب حتي 

حالـة املرضية ويـتم حاليـا متابعـة الحالته استقرت 
.حتي اتمام الشفاء



58



59

من القوانني التي أخـذت حيـزا قانون االيجار القديم 
املجالس النيابيـة، إال أن مجلـساهتمامات من كبريا 

ــالي  ــي جب ــالي برئاســة املستشــار حنف ــواب الح الن
ــة  ــك الشــجاعة الكافي ــاه لتحريــك امتل الراكــدة املي

وإصدار تعديالت على قانون اإليجـار القـديم مطلـع 
.العام الجاري

شــملت الوحــدات تعــديالت قــانون اإليجــار القــديم 
، «ةاألغراض غري السكني»املعدة لغري غرض السكنى 

تسري على األشـخاص الطبيعيـة لغـري غـرض وهي 
االت لن تطبق علـى الحـلكنها ، السكني مثل املحالت

التى حصـلت علـى علـى حكـم قضـائى بـات بـإخالء 
.األشخاص اإلعتبارية
2023بداية من مارس % 15زيادة اإليجار القديم 

ومـن املقـرر وفًقـا لتعــديالت قـانون اإليجـار القــديم 
مـارس شـهر من بداية % 15زيادة القيمة اإليجارية 

، حيث نص القانون علـى رفـع القيمـة 2023املقبل 
اإليجاريــة خمســة أضــعاف بمجــرد تطبيــق القــانون 

طـرد سـنوات، 5طوال مدة الــ %15وزيادة سنوية 
رسميا2027املستأجر يف 

، فـق نـص عقـد اإليجـار القـديمالنتهـاء بالنسبة أما 
قانون اإليجار القديم، فقد مـنح القـانون األشـخاص 
ة االعتبارية املخاطبة  بــ قـانون اإليجـار القـديم فـرت

تـاريا ال تجـاوز خمـس سـنوات مـن ومهلة انتقالية 
، أوضاعهالتوفيق ، 2022مارس وهو القانون هذا 

تعديل قانون اإليجار القديم للوحدات السكنية
أما فيما يخـص األشـخاص الطبيعيـني والوحـدات 

جلســات دور تشــهد أن الســكنية، فيأمــل املــالك 
االنعقاد الثالث ملجلـس النـواب تعـديالت جديـدة

ريـة، تحسم النزاع املمتد بني طريف العالقة اإليجا
العقـد وتحريــر العالقـة بـني املالــك بإنهـاء وذلـك 

.واملستأجر
عديـدة، مقرتحات تعـديل قـانون اإليجـار القـديم 

يها علاالستناد قواعد من املمكن أن يتم هناك لكن 
طرحـه مـا لصياغة التشريع الجديـد، وذلـك وفـق 

.نواب الربملان
طرد املستأجر

ن أوال فيما يخص مسألة طرد املستأجر، فقد طمـأ
أمــني ســر لجنــة اإلدارة املحليــة بمجلــس النــواب 

ر لن يتم طـرد أي مسـتأجأنه مؤكًدا املستأجرين ، 
وق ولكن سيتم القانون بالشكل الـذي يحفـظ حقـ

املالك ويحافظ على الخروج اآلمن للمستأجر عـرب
.مبادرات تتعلق باإلسكان اإلجتماعي

، ةفيما يتعلق بالقيمة اإليجاريـأما .. اإليجار زيادة 
لتـي فيتوقع أن تكون بنفس مـا ورد بالتعـديالت ا

تمت لألغراض غري السـكنى، عـرب زيـادة اإليجـار 
خمســة أمثــال القيمــة الحاليــة بشــكل مباشــر مــع 

ــدة  ــة مل ــادة تدريجي ، %15ســنوات بنســبة 5زي
ــك واملســتلتنتهــي  ــة بــني املال ــر العالق أجر بتحري

.بشكل مباشر
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فى اعداد القوى العاملةودوره الفنى التعليم الكتابإسم  
محمد عبدالقادر حاتم املؤلف

م واالهتمـا‘ بـالتعليم الفنـى علـى املـدى الطويـل للنهـوض رسم سياسة املحتويات
لــيم وزارة التع-واقــع التعلــيم وزارة الرتبيــة والتعلــيم املهنــى بالتــدريب 
.       وزارة السياحة–وزارة االسكان والتعمري –وزارة القوى العاملة -العاىل 

االرصاد الجويةاملجلة 

–حـى االربعـني –حـى السـويس –السويس بلدى  –اصوت االربعني املجالت املحلية
ــة –حــى فيصــل  ــاة –حــى عتاق ــاء الســويس –صــوت القن ــار –ابن اخب
راى –الفرســان –البدايـة املصــرية –السوايســة –الــوعى –السـويس 

0الشباب السوايسة

التزويد

البث اإلنتقائى
إليهاالتى تم البث الجهة مصدر البيانبثهاالتى تم املوضوعات م

ألف مشروع جديد بصـدد 50: طلعتنهى 1
ـــتثماراالهرام.عملألف فرصة 15وتوفري تمويلها  ـــب االس ـــوى -مكت الق

العاملة

ــرارات 2 ــويس يصــدر ق ــافظ الس مهمــة مح
ق لالرتقاء بخدمات الصـحة والتعلـيم واملرافـ

.العامة
ـــة الصـــحة االهرام ـــة –مديري مديري

الرتبية والتعليم

رفــع كفــاءة قصــر محمــد علــي وإقامــة مركــز 3
.بالسويسإبداع مصر الرقمية 

التخطيط واملتابعةالوطن

دورات تدريبيــــة لرفــــع : التنميــــة املحليــــة4
.باملحلياتالعاملني مهارات 

ــوجى اليوم السابع ــز التكنول ــ) املرك ز مراك
(تدريب 

متحــف الســويس يــنظم جــوالت إرشــادية 5
.األثرينيللزوار بمناسبة االحتفال بعيد 

متحف السويس القومىاالهرام
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نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب

إستمارة البيانات البليوجرافية
بنية الثورات العلميةعنوان الكتاب

382عدد الصفحات

ترجمة شوقى جالل/ توماس كون املؤلف

506التصنيف

الكويت –مطابع السياسة املطبعة

الدراســات التــى تعتمــدبــرز أالكتــاب مــن هــذا 
حول متعدد املباحث لدراسة عملية انتاج وتاملنهج 

اعى املعرفة العلمية فى اطار ثقـافى نفسـى اجتمـ
.تاريخى 

ــف ان  ــول املؤل ــه يق ــى هدف ــو االساس ــل ه العم
بإلحـاح وجــد مــن اجـل احــداث تغيــري فــى ادراك 

اىل الكتـابهـذا وتقييم املعطيات املألوفة ويدعو 
لــم تغيــري نظرتنــا اىل التــاريا بعامــة وتــاريا الع

ــر  ــه بخاصــة وننظ ــى الي ــة ال عل ــه بجدي ــاء ان وع
ا ان الحداث متتابعة زمنيا ومن ثم تراكميا  مؤكـد

تحــول جاســم فــى صــورة يتبعــه تغيــري النظــرة 
.العلم 

والصورة الجديـدة البديلـة عنـد كـون تمـايز بـني
هــى املرحلــة االوىل :مــرحلتني مــن تطــور العلــم 

حيثاالجماع والتقليد ومحورها العلم القياسى 

ــم داخــل اطــار حــاكم هــو النمــوذج  يتطــور العل
االرشادى وقوامه شـبكة محكمـة مـن االلتزامـات 

املفاهيمية والنظرية واملنهجية  
مرحلـة الثـورة العلميـة حيـثهى الثانية املرحلة 

يتم ابدال النموذج االرشادى باخر جديـد تتغـري
صــورة الوقــائع ومعــايري القبــول والــرفض معــه 

ــة . ــة بالغ ــون حقيق ــد ك ــة ويؤك ان وهــى ؛االهمي
ة املسـاهدالنظرية متضمنة فـى عمليـة املفاهيم 

.طبيعتها ونتائجها ،وتحدد العلميةذاتها 
باهتمـــام وقـــد حظـــى الكتـــاب ،او النظريـــة ،

ات االوسا  العلمية والفكرية وكان محور مناقش
فية مستفيضة فى مؤتمرات دولية علميـة وفلسـ

ــاب مشــروعا طموحــا بحاجــة اىل . وال يــزال الكت
م استكمال ومزيد من التطبيق فـى مجـاالت علـو

.للمألوفاخرى وفى النظرة النافذة 
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األول املوضوع 
قطاع املناطق الصناعية والنشا  الصناعي والحريف

:توزيع املنشآت الصناعية حسب النشا -1

2023/ 1/ 20: تاريا البيان .           ة    مديرية القوى العامل: مصدر البيان 
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:توزيع الورش الحرفية حسب النشا -2 

20/1/2023: تاريا البيان.            إدارة التعاون اإلنتاجي بمحافظة السويس: البيانمصدر 
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:عامل حسب القطاع املالك50توزيع املنشآت الصناعية أكثر من -3

.2023/ 1/ 20: البيانتاريا .والهجرةالعاملة مديرية القوى : مصدر البيان

قطاع مشتركقطاع إستثمارىقطاع تعاونيقطاع أعمال خاصقطاع أعمال حكوميقطاع أعمال عامالحىم

السويس1

البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

األربعني2
فيصل3
عتاقة4
الجناين5

اإلجماىل

عامل 50إىل أقل من 10توزيع املنشآت الصناعية من -4
:حسب القطاع املالك قطاع مشتركقطاع إستثمارىقطاع تعاونيقطاع أعمال خاصقطاع أعمال حكوميقطاع أعمال عامالحىم

السويس1

البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

األربعني2
فيصل3
عتاقة4
الجناين5

اإلجمالي

.2023/ 1/ 20: تاريا البيان.والهجرةالعاملة مديرية القوى : مصدر البيان

عامل حسب القطاع 10توزيع املنشآت الصناعية أقل من -5
:املالك قطاع مشتركقطاع إستثمارىقطاع تعاونيقطاع خاصقطاع أعمال حكوميقطاع أعمال عامالحىم

السويس1

البيانات المطلوبة ال تتوفر بمديرية القوى العاملة

األربعني2
فيصل3
عتاقة4
الجناين5

اإلجمالي

.2023/ 1/ 20: تاريا البيان.والهجرةالعاملة مديرية القوى : مصدر البيان
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توزيع الجمعيات التعاونية اإلنتاجية على أحياء -5
:املحافظة
عدد ا صعةاتا   

عدد األع اء

رناثذكور

74650السويس1

31570األربعني2

000فةصل3

31730عتاقة4

1750ا ناين5

148700اإل الي

20/1/2023: تاريا البيانس  السوياإلنتاجي بمحافظة التعاونإدارة : مصدر البيان
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:توزيع الجمعيات التعاونية اإلنتاجية حسب النشا -6

20/1/2023: تاريا البيان. إدارة التعاون اإلنتاجي بمحافظة السويس: البيانمصدر 

الحى
عدد الجمعياتنوع النشاط

عدد االعضاء
خدمىانتاجىخدمىانتاجى

07465√-السويس
03157√-االربعين
000--فيصل
03173√-عتاقة
0175√-الجناين
014870--االجمالى

ملحوظة
تم نقـل الجمعيـات التعاونيـة
اإلنتاجية إلي وزارة التضـامن
بالســويس بنــاء علــي القــرار 

لســـنة 473الـــوزاري رقـــم 
2017.

عدد الجمعيات

عدد األعضاء
السويس

األربعين
فيصل

عتاقة
الجناين
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:بمحافظة السويس 2022بيان متابعة مشاريع املناطق الصناعية حتي ديسمرب -7

20/1/2023: البيانتاريا . إدارة خدمة املستثمرين: البيانمصدر

البيان
املناطق عدد 

الصناعية
(منطقة ) 

طق املصانع املنتجة باملناعدد 
مصنع  قائم ويعمل)الصناعية 

)
املخصصة للنشا  املساحة 

(2كم)الصناعي 
املتاحة للتخصيصاملساحة 

(2كم)

1
منطقة عتاقة 
الصناعية

عتاقة الصناعية( 139)
توسعات عتاقة ( 135)

الصناعية 
صناعية منشأه 274بإجماىل 

فدان عتاقة الصناعية 2218
بالطرق واملساحات الخضراء

فدان املنطقة الصناعية 4234
جنوب خط سوميد 
البرتوكيماويات 

فدان منطقة رأس االدبية  1212

ــــــتم  ــــــه ي ــــــادة توجي الس
ة الواليـجهة املستثمرين  اىل 

املجتمعــات العمرانيـــة هيئــة 
الجديدة

2
املنطقة الصناعية 
للصناعات الثقيلة

مصانع أسمنت( 4)عدد 
مصنع جبس( 1)عدد 
مصنع مواد بيناء ( 1)عدد 

مصانع ( 6)بإجماىل 
منطقة الصناعات الثقيلة بمساحة 

فدان تقريبًا14286
تم إيقاف التخصـيص القامـة
مشروعات صـناعة االسـمنت 

جديدة

3
املنطقة الحرة 
بالسويس

حره عدد مشروعات منطقة 
(152) عامة

حره عدد مشروعات منطقة 
(18)خاصة
مصانع( 170)بإجماىل 

بورتوفيق2م75600
االدبية2م247205.5

عتاقة2م893550

ــــــتم  ــــــه ي ــــــادة توجي الس
ة الواليـجهة املستثمرين  اىل 

العامة لالستثمارالهيئة 

4

ة  املنطقة االقتصادي
شمال غرب خليج 
2كم460.6صناعيةمنشأة 250السويس

مرين  السادة املستثتوجيه تم 
العامـة الهيئة الوالية جهة اىل 

للمنطقــة االقتصــادية لقنــاة
السويس

5
الصناعية ملنطقة 

شمال عتاقة ، غرب 
عتاقة 

فضاء  بالكامل أرض 
ــــــتم  ــــــه ي ــــــادة توجي الس

ة الواليـجهة املستثمرين  اىل 
ـــــة  ـــــة الهيئ ـــــة للتنمي العام
الصناعية

6
الورش منطقة 

الحرفية بطريق 
السويس 
االسماعيلية 

امل تم استفالل املنطقة بالكفدان تقريبا455ورشة3000

مناطق صناعية( 6)عدد 
صناعية منشأه )+++++(  

ورش حرفية ويدوية 3000
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الثانياملوضوع 
نشا  االستثمارقطاع 

:عامالخالل عليها بيان املشروعات املتوسطة باملنطقة الحرة بالسويس املصدق -1

فرص عدد يةبااللف جنالتكلفة املنطقةاملشروعاسم م
العمل

نوع املشروع

مي
خد

حي
سيا

عي
صنا

يم مشروع شركة جاالكسى بيوك1
للكيماويات املتخصصة مصر

املنطقة الحرة 
العامة بالسويس

مليون دوالر 42
عامل210امريكى

مشروع شركة سوبريور فرى 2
زون للخدمات البرتولية

املنطقة الحرة 
عامل6مليون دوالر أمريكىالعامة بالسويس

مشروع ترايتك للخدمات 3
البرتولية

املنطقة الحرة 
عامل10مليون دوالر أمريكىالعامة بالسويس

مشروع منشأة االحمدى 4
للبوليسرت

املنطقة الحرة 
عامل 10الف دوالر 500العامة بالسويس

املنطقة الحرة نخيل العالية مصر5
العامة بالسويس

دوالر 1200000
عامل50امريكى 

املنطقة الحرة برتوليم سرفيس6
عامل 72مليون دوالر أمريكىالعامة بالسويس

املنطقة الحرة جروبالعهد 7
عامل 25مليون دوالر أمريكىالعامة بالسويس

مشروع شركة يونى ماس 8
لوجيستكس سليوشنز

املنطقة الحرة 
عامل 15مليون دوالر أمريكىالعامة بالسويس

20/1/2023: البيانتاريا . املستثمرينإدارة خدمة : مصدر البيان
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:قروض الصندوق اإلجتماعى للتنمية-2

20/1/2023: تاريا البيانللتنمية االجتماعيالصندوق : البيانمصدر 
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:قرار غلقلها صدر بيان املصانع التي -3

2023/1/20: تاريا البياناألحياء الخمسة:  مصدر البيان

الحىم
عدد 
املصانع
املغلقة

عدد 
املصانع 
التي تم 
نقلها 
ملناطق 
صناعية

الغلق أسباب 

عدد 
العمال 
املتأثرة
للغلق

نوع 
اإلنتاج

بدون 
ترخيص

مخالف 
للمواصفات

ملوث 
أخرىللبيئة

00000000السويس1
02000000األربعني2
00000000فيصل3
00000000عتاقة4
00000000الجناين5

02000000االجماىل

:قرار غلقلها صدر عدد الورش التي -4

الحىم
عدد 
الورش 
املغلقة

عدد الورش 
نقلهاالتي تم 

ملناطق خارج 
الحى السكاني

عدد أسباب الغلق
العمال 
رة املتأث
بالغلق

نوع 
اإلنتاج بدون 

ترخيص
مخالف

ملوث للمواصفات
أخرىة للبيئ

00000000السويس1
200000√200األربعني2
000√8600فيصل3
00ــ√√√00عتاقة4
00000000الجناين5

286000000االجماىل
2023/1/20: تاريا البياناألحياء الخمسة:  مصدر البيان
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:التصنيف البيئي-5

2023/1/20: تاريا البيانباملحافظةإدارة البيئة :  مصدر البيان

:مؤسسات مالية-6

2023/1/20: تاريا البيانمكتب السجل التجاري بمحافظة السويس     :  البيانمصدر 

الحى
بيئياتصنيفها عدد املصانع التى تم 

عدد املصانع تحت
التصنيف

عدد املصانع التى 
حصلت على دعم 

وضعها لتعديل 
البيئى (اشرتاطات)(ب محددة )(ب) (أ ) 

9301620السويس
3002780األربعني
7302110فيصل
3091821عتاقة
8001440الجناين
306996171األجماىل

:باإلضافة إىل اآلتي  *
:توسعات شركة سوميد *  

.وخط الغاز –توسعات وتطوير الرصيف البحري بشركة سوميد -
.شركات خدمات نقل مخلفات خطرة وغري خطرة 4املوافقة لعدد -

:جاري الحصول علي موافقات بيئية لآلتي 
.توسعات مصنع تدوير القمامة الخاص باملحافظة عن طريق شركة جيوسيكل احدي شركات الفارج

.  التبني التابع لشركة أنابيب البرتول –إنشاء خط املازوت العني السخنة 

العــددالبيــــــــان

11بنوك خاصة

5بنوك حكومية

4شركات تأمني

0شركات سمسرة

3اعمال صرافة
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