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 معلومات حمافظة السويس                                      نشرة 

لستتتويس  افتتتتتل اللتتتواء أا عبتتتد اايتتتد  تتتقر حمتتتافظ ا   

نقيتتت  مدرستتتتي جنيتتت  حم تتتوة ،تتتي عتاقتتتة   الشتتتهيد 

ساستتي  حممتتد عمتترو الطتتاار ،تتي الستتويس لتعلتتيم ا     

ديتد يرافقت    اليوم ا حتد  فتي اوإ إيتام العتام الدراستي ا      

تاذ خالتتد الدكتورعبتتد ار رمنتتان ناحملتت  احملتتافظ وا ستت 

يهاب سترا   سعداوي السكرتري العام للمحافظة والعميد إ

لتتتواء نتتتري التتتديل الستتتكرتري العتتتام املستتتاعد للمحافظتتتة وال

ياسترعمارة  محتدي ناحملت  رحملتيس اياتة ا بنيتة التعليميتة و      

املهنتد  علتي   مدير مديرية الرتبية والتعلتيم بالستويس و  

ألستتتتتاذة احلرانتتتتي متتتتديرفرع اياتتتتة ا بنيتتتتة التعليميتتتتة وا

لتتتتتتيم ستتتتتتلمي الشتتتتتتاعر مستشتتتتتتار احملتتتتتتافظ لستتتتتتاون التع 

حة والتتتتدكتور الاعيتتتتي احل نتتتتاوي وكيتتتتي وزارة الصتتتت   

ام فتترع بالستتويس والتتدكتور حممتتود عبتتد التتن  متتدير عتت  

القيتتتادات الرتبيتتتة والتعلتتتيم و التتتت مل الصتتتحي وقيتتتادات  

 ملديريات  التن يذية باحملافظة ورؤساء ا حياء ومديري ا

. 

وستتتي حنتتتر ا فتتتتتاا كتتتال متتل العميتتتد امحتتتد م كمتتا  

عد مدير املستشار العسكري للمحافظة والعقيد رامي س

احملتتت  امحتتتد  الن) عتتتام مكتتتت  احملتتتافظ والستتتادة النتتتواب     

( و تتتة خشتتتانة والناحملتتت  ستتتيدل عبتتتدل والناحملتتت  حتتتافظ   

افتتتاا  مدرستة   احملتافظ ب وبدأ .أعناء جملس الشيوخ 

،ي 2سالم جني  حم وة للتعليم ا ساسي مبدينة ال
فصتتتال وتتنتتتمل مراحتتتي ١١عتاقتتتة والتتتتي لتتتتوي علتتتي

لزيتتتتادة ريتتتتاف ا  تتتتاإ وابتتتتتداحملي واعتتتتدادي  ستتتتتيعاب ا 

 .السكانية باملنطقة  

ال صتوإ  " قروعق  ا فتتاا ت قد اللواء عبد اايتد  ت  

ة   مشتيدا  واملعامي وحجرات ا نشطة واملصادر التعليميت 

يف بدايتتة بتتا هود املبذولتتة  نتظتتام العمليتتة التعليميتتة  

عام الدراسي الدراسة والتجهيزات اليت متت  ستقباإ ال

 ..ا ديد 
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وزيتتتتتتتر الشتتتتتتتباب والرياضتتتتتتتة التتتتتتتدكتور أ تتتتتتتر افتتتتتتتتتل 

لستتويس   تتبحي واللواء أا عبتتد اايتتد  تتقر حمتتافظ ا  

اللواء واللواء حممد الزملوط حمافظ الوادي ا ديد  و

 ديتتد خالتتد  تتعي  حمتتافظ مطتتروا   بطولتتة التتوادي ا   

ات الدوليتتتتة الةانيتتتتة لستتتتبا  ااجتتتتل  وذلتتتت  مبشتتتتارك     

س جملتس  حملية ودولية ألندية ااجل  لت رعايتة رحملتي  

امة مهرجتان  إقي تي .مدبوليالوزراء الدكتور مصط ي 

 تتتاإ ااجتتتل التتتدولي بتتتالوادي ا ديتتتد علتتتي اتتتام  احت  

لقتومي  احملافظة بذكرى الستاد  متل أكتتوبر والعيتد ا    

ا أكتتتتوبر متتتل كتتتي عتتتام  وافتتتتتا  3اتتتا والتتتذي يواكتتت   

 رف املعتارف  امللتقي التسويقي املصري الةاني للتمتور بت  

مبدينتتتتتتتة احبارجتتتتتتتة  ،نتتتتتتتور ل يتتتتتتت  متتتتتتتل الستتتتتتت راء     

تن يذيتتتة واحملتتتافظل الستتتابقل  وعتتتدد متتتل القيتتتادات ال   

 والشعبية والتشريعية باحملافظة  

لتتتهجل  والشتتيع عيتتتد محتتدان رحملتتتيس اإللتتاد املصتتتري ل   

العتاحملالت  والشيع كامتي مطتر رحملتيس جملتس القباحملتي و     

اململكتتتة املصتتترية  ووفتتتدي اململكتتتة األردنيتتتة ااا يتتتة و    

روستتتية العربيتتتة الستتتعودية  وذلتتت  بنتتتادي ااجتتتل وال    

 .ببغداد باحملافظة

ياضة ااجتل   ختلي احل ي  عرف فيلًما تسجيلًيا عل ر

ومتتل  تتابور العتترف  جمموعتتة متتل ال قتترات املصتتاحبة   

فقترات  تعر    بينها عروف خيي  عروف فنيتة و تعبية و  

تجتتتتتة عتتتترف للمنتجتتتتتات الرتاثيتتتتة تقتتتتتدمها األستتتتر املن   

ة ومشتتتتتروعات الشتتتتتباب  وعتتتتتدد متتتتتل املنتجتتتتتات اليدويتتتتت    

يتد  ومنهتا   ومشغو ت البياتة التيت تعت عل التوادي ا د    

عتتتدد متتتل املشتتتغو ت اليدويتتتة واملالبتتتس  باإلضتتتافة إلتتتي 

 .يو الكلمات الرتحيبية للسادة احملافظل والن
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فظ الستويس  قام اللواء أا عبد  اايتد  تقر حمتا   

لةالتتت  ا عا تتتم عا تتتور قاحملتتتد ا تتتي  ا  .واللتتتواء أ

ر أمتتل امليتتداني واللتتواء عبتتد التترمحل اريتتدي متتدي  

لنصتتت  الستتتويس بوضتتتع  أكاليتتتي الزاتتتور علتتتي ا    

  التتتتتذكري للجنتتتتدي ااهتتتتوإ بتتتتا ي  الةالتتتت   

ات املسلحة امليداني مبناسبة احت ا ت مصر والقو

6بالتتتتتتتذكرى التاستتتتتتتعة واألربعتتتتتتتل إلنتصتتتتتتتارات   

 .1973اكتوبراايدة 

التتتت  وقتتتتام حمتتتتافظ الستتتتويس وقاحملتتتتد ا تتتتي  الة 

ة و امليتتتتتتداني ومتتتتتتدير أمتتتتتتل الستتتتتتويس والتن يذيتتتتتت

ة علتتتي العستتتكرية واألمنيتتتة التتتذيل بقتتتراءة ال التتت

ر عبتتد ار رافتتق احملتتافظ التتدكتو .أرواا الشتتهداء 

عداوي رمنتتتان ناحملتتت  احملتتتافظ واألستتتتاذ خالتتتد ستتت 

ستترا  الستتكرتري العتتام للمحافظتتة والعميتتد إيهتتاب 

 الديل السكرتري العام للمحافظة    

ت العستكرية  املوستيقي العستكرية  املوستيقا   وعزفت 

هذل التذكرى  و نشيد الشهيد مبناسبة ا حت اإ ب

لتو ل متل   الطيبة وفاءًا لشهداء مصر وما قدمول ل

 وجمدلبطو ت وتنحيات فداءًا لعزت  



15

 معلومات حمافظة السويس                            نشرة 

حمللية  اللتواء  اللواء اشام آمنة وزير التنمية استقبي ا

 . ر الوزارة عبد اايد  قر  حمافظ السويس مبق

ع حمتافظ  وخالإ اللقاء تابع وزيتر التنميتة احملليتة مت    

روعات الستتتتويس املوقتتتت  التن يتتتتذي لعتتتتدد متتتتل املشتتتت     

رأستتتها التنمويتتتة ا اريتتتة علتتتي أرف احملافظتتتة وعلتتتي 

افتتتتة مشتتتتروعات احبطتتتتة ا ستتتتتةمارية ا اريتتتتة يف ك  

اللتواء  ووجت   .القطاعات احبدمية اليت تهتم املتوا نل   

ملستتهدفة  اشام آمنة بنرورة ا نتهاء مل املشتروعات ا 

حتياجتتتتتات يف التوقيتتتتتتات الزمنيتتتتتة احملتتتتتددة لتلبيتتتتتة ا

حبدمتتة متتوا ا احملافظتتة ودختتوإ تلتت  املشتتروعات ا   

م احملافظتتة اللتتواء عبداايتتد  تتقر التتي تقتتدي  وأ تتار .

ات لالنتهتتاء لكتتي التيستتريات الالزمتتة وتتتذليي اي معوقتت

ميتتة احملليتتة  وزيتتر التنوحتتر  . منهتتا بصتتورة ستتريعة   

ص املرحلتة  علي متابعة استعدادات احملافظة فيما خي
ك إلزالتتتة التعتتتديات علتتتي أمتتتال٢٠الةالةتتتة متتتل املوجتتتة 

للتتتتواء وأراضتتتتي الدولتتتتة واألراضتتتتي الزراعيتتتتة   و تتتتدد ا 

ديتتتتدة اشتتتتام آمنتتتتة  علتتتتي أاميتتتتة ر تتتتد أي حتتتتا ت ج  

 القانوناذ وإزالتها يف املهد بالتعاون مع قوات إن 

راءات ولريتتتر حماضتتتر ضتتتد املاتتتال ل واختتتتاذ ا جتتت  

ة متتتغريات األجهتتزة التن يذيتتة أليتت  ور تتد القانونيتتة   

عتتتت  مكانيتتتتة اتتتتري قانونيتتتتة أو حتتتتا ت تعتتتتد  جديتتتتدة    

. معهتتتامنظومتتتة املتتتتغريات املكانيتتتة والتعامتتتي ال تتتوري

كمتتتتتا عتتتتترف اللتتتتتواء عبتتتتتد اايتتتتتد  تتتتتقر حمتتتتتافظ 

لتنمويتتة يف الستتويس موقتت  تن يتتذ بعتتا املشتتروعات ا

وير قطاعتتتتات الصتتتتر  الصتتتتحي وميتتتتال الشتتتترب وتطتتتت   

فظتتتات ور تتت  الطتتتر  ومشتتتروع تطتتتوير عوا تتتم احملا 

متل أولتي   واملدن الك ي حي  تعد حمافظتة الستويس  

لقتتومي ااتتام احملافظتتات التتيت ين تتذ بهتتا اتتذا املشتتروع ا

وحتتتدة 12200حيتتت  بلغتتتت تكل تتتت  حتتتيت ا ن إلنشتتتاء  

ا تتتتيي ستتتتكنية   كمتتتتا عتتتترف حمتتتتافظ الستتتتويس ت  

لستتتيد مشتتتروع إنشتتتاء اامتتتع الطتتت  ضتتتمل مبتتتادرة ا   

تتتوفري  رحملتتيس ا مهوريتتة للتتت مل الصتتحي الشتتامي ل     

أفنتتتتتتتتي احبتتتتتتتتدمات الطبيتتتتتتتتة والرعايتتتتتتتتة الصتتتتتتتتحية   

ااتمتتتام اللتتتواء اشتتتام آمنتتتة علتتتيوأكتتتد للمتتتوا نل   

ة  ميتع  القيادة السياسية بتقديم احبتدمات الصتحي  

 عاليةاملوا نل جبودة 
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املدارس بعد تطويرها 

ويتتتتة التتتتيت وأ تتتتاد وزيتتتتر التنميتتتتة احملليتتتتة بتتتتالط رة التنم 

يس تشتتتتهداا حمتتتتافظ الستتتتويس يف عهتتتتد فاامتتتتة التتتترحمل     

دمية اليت تهم عبدال تاا السيسي يف كافة ااا ت احب

ويس ومتتدن املتتوا نل وختتتدم عمليتتة التنميتتة  قلتتيم الستت 

لستتويس القنتتاة   وأكتتد اللتتواء اشتتام آمنتتة أن حمافظتتة ا    

ملشتتتروعات تشتتتهد يف ال تتترتة احلاليتتتة عتتتددًا كتتتبريًا متتتل ا    

ات للتنميتة  القومية الك ي اليت تن ذاا الدولة ومشتروع 

الوزراء بصورة احمللية واليت يتابعها السيد رحمليس جملس

 . مستمرة 

كمتتتتا  تتتتهد ا جتمتتتتاع أينتتتتًا متابعتتتتة آختتتتر مستتتتتجدات    

ا تتتة منظومتتتة املال تتتات الصتتتلبة مبحافظتتتة الستتتويس خ 

متتتتع مشتتتتروعات البنيتتتتة التحتيتتتتة ا اريتتتتة ومنظومتتتتة ا 

تولتتتدة الستتتكني للمال تتتات ورفتتتع تراكمتتتات القمامتتتة امل    

النظافتتتة بصتتتورة يوميتتتة للمستتتاامة يف لستتتل مستتتتوى   

ة الشتوارع  ب حياء احملافظة ورفع ك تاءة املنظومتة ونظافت   

ضتتتتتا وامليتتتتتاديل الرحمليستتتتتية وال رعيتتتتتة واحلصتتتتتوإ علتتتتتي ر   

 . املوا نل 

طتتوير ترعتتة  كمتتا  تتهد اللقتتاء أينتتًا متابعتتة مشتتروع  ت   

الستتتتتتويس وإنشتتتتتتتاء حمتتتتتتور حمتتتتتتتوري بتتتتتتل الستتتتتتتويس    

قتتتاحملم وا لاعيليتتتة وكتتتذا مشتتتروع تطتتتوير العمتتتران ال 

ة املقامتتة باحملافظتتة وتطتتوير العمتتارات الستتكنية القد تت 

ل األعمتتاإ منتذ عقتود علتتي أرف احملافظتة حيتت  تتنتم    

ك تتاءة ر تت  عيتتع الشتتوارع واإلنتتارة والتجميتتي ورفتتع

عيتتتتع العمتتتتارات وداتتتتان الواجهتتتتات ولستتتتل خدمتتتتة     

 .ية الصر  الصحي وانشاء حمالت جتارية حنار

اء  تتهد أينتتًا  وأ تتار وزيتتر التنميتتة احملليتتة  إلتتي أن اللقتت  

ا تتة يف متابعتتة بعتتا ال تتر  ا ستتتةمارية املتاحتتة  خ  

وقتع جغرافتي   ةي ما تتمتع ب  حمافظة السويس متل م 

 متميز يف إقليم قناة السويس   

ر  وعتتتترف اللتتتتواء عبداايتتتتد  تتتتقر عتتتتددًا متتتتل ال تتتت   

استتتغالاا ا ستتتةمارية املتاحتتة باحملافظتتة والتتيت  كتتل

ستتاام يف إلقامتتة مشتتروعات يف ااتتا ت التنمويتتة مبتتا ي  

 .فظة توفري فر  عمي للشباب مل أبناء احملا
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س واللتتواء اللتتواء أا عبتتد اايتتد  تتقر حمتتافظ الستتوي     تتهد 

واللتتتواء عا تتم ععتتة عا تتور قاحملتتد ا تتي  الةالتت  امليتتداني       

ضتحايا  ا ر  أمحد حممد مدير ععية احملاربل القدماء و

ويس احلتتترب واللتتتواء عبتتتد التتترمحل اريتتتدي متتتدير أمتتتل الستتت    

لةالتتتت  واللتتتتواء  تتتتري  العرايشتتتتي رحملتتتتيس اركتتتتان ا تتتتي  ا    

العمليتتتات امليتتتداني احت اليتتتة تكتتتريم أستتتر الشتتتهداء ومصتتتابي

نتتتترمل حكمتتتتا .امليتتتتدانياحلربيتتتتة بقيتتتتادة ا تتتتي  الةالتتتت   

منتان ناحملت    القيادات التن يذية كال متل الدكتورعبتد ار ر  

لمحافظتة  احملافظ وا ستاذ خالتد ستعداوي الستكرتري العتام ل    

اعد والعميتتتتتتد إيهتتتتتتاب ستتتتتترا  التتتتتتديل الستتتتتتكرتري العتتتتتتام املستتتتتت

حملتتتافظ للمحافظتتتة والعقيتتتد رامتتتي ستتتعد متتتدير عتتتام مكتتتت  ا

ي  الةالتت  احل تتي تبتتادإ حمتتافظ الستتويس وقاحملتتد ا تت وفتتي .

السويس امليداني ومدير ععية احملاربل القدماء ومديرأمل

شتتهداء ومصتتابي  نهايتتة احل تتي ر تكتتريم أسرال  وفتتي . التتدروع 

اتدايا العينيتة   العمليات احلربية مل أبناء السويس بتقتديم ا 

ختليتتتتتتتدًا لتتتتتتتذكرى الشتتتتتتتهداء وأبطتتتتتتتاإ التتتتتتتو ل وتقتتتتتتتديرًا      

 .ي مصرلتنحياتهم في سبيي الدفاع عل و ننا الغال
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الستويس  اللواء أا عبد اايتد  تقر حمتافظ   عقد 

تصتادى و  اليوم احبميس املؤمتراألوإ للمجلس ا ق

ات فتي  ا جتماعي حملافظتة الستويس بقاعتة متؤمتر    

كتور اكاد يتتتتة النصتتتتر للتتتتبرتوإ   ،نتتتتور التتتتد    

الستتتتتتتيد الشتتتتتتترقاوي رحملتتتتتتتيس جامعتتتتتتتة الستتتتتتتويس و

واألستتاذ  الدكتور عبتد ار رمنتان ناحملت  احملتافظ    

يهتتتتاب خالتتتتد ستتتتعداوي الستتتتكرتري العتتتتام والعميتتتتد إ 

 .لمحافظة سرا  الديل السكرتري العام املساعد ل

حملتتتيس وحنتتتر املتتتؤمتر األستتتتاذة يتتتالل  تتتيس ر   

لكياإ جمموعة النساجون الشرقيون واللواء عماد ا

ل  رحملتتتتتيس جملتتتتتس إدارة  تتتتتركة الستتتتتويس للصتتتتت   

ة واملهنتتتتتد  رفيتتتتتق النتتتتتو عنتتتتتو منتتتتتتدب  تتتتترك    

 للصل السويس 

ركات واألستتتاذ  تتاد  الستتويدي رحملتتيس جمموعتتة  تت   

قتتتتتة الستتتتتويدي واللتتتتتواء حممتتتتتد  تتتتتعبان ناحملتتتتت  املنط  

حمليس  ركة ا قتصادية لقناة السويس ومس سونج ر

حلتتتتتترة تيتتتتتتدا  ورحملتتتتتتيس اإلدارة املركزيتتتتتتة للمنطقتتتتتتة ا 

ركة بالستتتتويس و ةلتتتتي  تتتتركة تيتتتتدا و ةلتتتتي  تتتت   

ومتتدير عتتام  .املصتترية الصتتينية املشتترتكة لالستتتةمار  

يتتة ورؤستتاء  مكتتت  احملتتافظ و رحملتتيس املنطقتتة ا غراف   

امعتتة   تتركات التتبرتوإ و أستتاتذة وعمتتداء كليتتات ج    

د عبتتدل الستتويس والناحملتت  امحتتد خشتتانة والناحملتت  ستتي   

وخ والناحملتتتتت  حتتتتتافظ  و تتتتتة أعنتتتتتاء جملتتتتتس الشتتتتتي  

والناحملبتة  والناحمل  عاإ عبيد والناحمل  ستيد الكرمتاوي  

الس ع ا  زاران أعنتاء جملتس النتواب ورؤستاء جمت     

 ادارات الشركات الصناعية
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ستتةمريل  ورحمليس جهاز مدينة السويس ا ديدة وععيتة امل 

طقتة احلترة   والاد ا معيات ا الية والغرفة التجارية واملن

قتتومي العامتتة ورجتتاإ ا عمتتاإ ورؤستتاء ا حيتتاء واالتتس ال     

ناايتتتتة للمتتترأة وجهتتتتاز املشتتتتروعات الصتتتغرية واملتوستتتتطة ومت  

قيتتتتادات الصتتتتغر ومتتتتديري املتتتتديريات املعنيتتتتة والنقابتتتتات وال   

ن حمافظتتتة  اللتتتواء عبتتتد اايتتتد  تتتقر ا   وقتتتاإ . التن يذيتتتة

بالعديتتد الستتويس واحتتدة متتل أاتتم احملافظتتات التتتي تتمتتتع    

قتصتتتتاد متتتل مقومتتتات ا ستتتتتةمار و مؤالتتتة لتكتتتتون بتتتؤرة لال    

متتتوانت متنوعتتتة اتتتي 5القتتتومي مبصتتتر   حيتتت  أنهامتتلتتت   

لزيتيتتتتتات مينتتتتتاء الستتتتتانة وا دبيتتتتتة و بورتوفيتتتتتق ومينتتتتتاء ا   

ىل ان الستويس  البرتولي وميناء الصيد با تكتة   با ضتافة ا  

الصتتل  و راحملتتدة فتتي العديتتد متتل الصتتناعات مةتتي احلديتتد و     

خرى حيت  انت    ا لنت و البورسلل و عدد مل ا نشطة ا 

اربع منتا ق  سيتم انشاء منطقة لوجستية مل ضمل اك 

وى عهوريتة  لوجيستية لتازيل الدواء و توزيعتة علتي مستت   

ت الطتر  و وارياتا   مصر العربية ملا ر بها مل تطوير لشبكا

حمتتتتتتافظواعلتتتتتل  فهتتتتتي حمافظتتتتتة جاذبتتتتتتة لالستتتتتتةمارات    

ستي وافتق علتي    السويس ان فاامة الرحمليس عبد ال تاا السي

التنمويتة  تدعيم حمافظة  السويس باقامتة عتدد املشتروعات   

مليتتار 5لتتي حبدمتتة أبنتتاء املدينتتة الباستتلة باعتمتتادات تصتتي ا 

 .جنية 

د متتتتع وزارة  و تتتتتابع  تتتتقر أنتتتت  ر ا ت تتتتا  و التعاقتتتت    

ل املتتواد التمتتويل  نشتتاء  تتازن استترتاتيجية لتاتتزي 

و ختتتدم الغذاحمليتة لتكتتون مبةابتة  تتزون استرتاتيجي   

ىل انشتتاء الستتويس و احملافظتتات ااتتاورة با ضتتافة ا  

ف حمتافظ  عتر و فروع سالسي جتاريتة داختي املدينتة    

تاحتة داختي   السويس عدد مل ال ر  ا ستةمارية امل

وا  حنتارية و  احملافظة و التتي تتمةتي فتي انشتاء است     

 سويسقرى سياحية و منا ق ترفيهية داخي ال



110

 معلومات حمافظة السويس                                                                           نشرة 

طوير يف املتدن  أ ار  قر إىل ان احملافظة تشهد اعماإ تو 

زيتد عتل   مدينتة ستكنية بتكل تة ت   35السكنية القد تة فتي   

بنية التحتيتة  مليون جني  حيت ا ن وتشمي أعماإ ال650

حي و ختتتتتم و ا ساستتية و خطتتوط امليتتال و الصتتر  الصتت  

الةتتروة ب عمتتاإ التتداانات للعمتتارات  بهتتد  احل تتاة علتتي  

نوات  ويلتتة العقاريتتة اتتذل املتتدن التتتي يتجتتاوز بعنتتها ستت  

شتتتجيع املنتتتاخ احملتتتافظ التتتي أننتتتا حريصتتتل علتتتي توا تتتار .

ل املشروعات ا ستةماري علي نطا  أوسع وضع العديد م

ىل عيتع  ا ستةمارية   ومستعديل لتقتديم كتي التدعم إ   

يهتتد  التتي املستتتةمريل  لتشتتجيع ا ستتتةمار ا تتاد التتذي

ادية تعظتتتتتيم متتتتتوارد املاليتتتتتة وا رتقتتتتتاء باحلالتتتتتة ا قتصتتتتت 

س يف العديتد  باحملافظة   وزيادة فر  عمتي  بنتاء الستوي   

لتنمية ويتدفع  مل ااا ت مبا حيقق  ا ادا  املطلوبة ل

جتتتتاإ احملتتتتافظ علتتتتي ر وا تتتتار لالمتتتتامعجلتتتتة ا قتصتتتتاد  

ناعية ا عمتتتاإ واملستتتتتةمريل بااميتتتتة انشتتتتاء مدرستتتتة  تتتت 

املنتتا ق لتاتتريج  تتباب يغطتتي احتياجتتات ستتو  العمتتي ب    

ري  الشتتباب الصتتناعية بالستتويس   مشتتريا التتي ااميتتة تتتد  

تتتوفري متتل ختتالإ وجتتود مراكتتز تتتدري  باحملافظتتة علتتي ل   

عانة متتتتتل فتتتتتا او عامتتتتتي متتتتتتدرب   علتتتتتي ان يتتتتتتم ا ستتتتتت   

 .الشركات خب اء يف التدري  

فظ التتتتدكتور عبتتتتد ار رمنتتتتان ناحملتتتت  حمتتتتتا    وقتتتتدم  

 الستويس  السويس عرضا عل ال ر  ا ستةمارية يف

واقتتتتع قتتتاحملال  أن حمافظتتتتة الستتتتويس متتلتتتت  عتتتتدة م 
فتتدان ٧٤٠متاحتتة لالستتتةمارمنها  املوقتتع ا وإ ينتتم 

إلقامتتتتتتة مدينتتتتتتة  تتتتتتناعية استتتتتتتةمارية للصتتتتتتناعات   
فتتتدان تصتتتلل  ٦٤املتوستتتطة واملوقتتتع الةتتتاني مبستتتاحة  

اك جممع أستوا  حنتارية وتنتم أكت  جممتع الت      

م   امتتتا حنتتتاري بشتتتارع بورستتتعيد بتتتالكورني  القتتتدي  
فتتدان متتتاا إلقامتتة جممتتع ١٥٠املوقتتع الةالتت  وينتتم 

ملوقتع الرابتع   سياحي ترفيهتي علتي خلتيج الستويس و ا    

فتتدان  قامتتة مركتتزا  57علتتي العتتل الستتانة يشتتمي  

العيون واملوقتتع  بيتتا لالستشتت اء بامليتتال الك يتيتتة بتت   
ملوقتتتتع فتتتدان تصتتتلل متتتتوإ جتتتتاري   امتتتا ا    ٦احبتتتامس  

فتتتدان  قامتتتة مشتتتروع   ٢٥٠الستتتاد  مستتتاحت  تبلتتت    

طريتتتتتق ترفيهتتتتي او استتتتتكان متميتتتتز  وانتتتتتاك موقتتتتع ب   

نية الستتتتتويس القتتتتتاارة يصتتتتتلل  قامتتتتتة مدينتتتتتة ستتتتتك  

 .متكاملة احبدمات 

 قتصتادية  قاإ اللواء حممد  عبان  رحمليس املنطقتة ا 

شاء مركتز  لقناة السويس  إن اناك دراسة جدوى إلن

انة علتتتي تتتتدري   تتتيني مبنطقتتتة تيتتتدأ بتتتالعل الستتت  
دد متتل ألتت  متترت لتتتدري  الشتتباب علتتي عتت   ٤٠مستتاحة

 .لعمياحلر  بوساحملي حديةة ليكونوا مؤالل ل

ر   فتتا إىل  أثني اللواء  عبان  علي إقامتة اتذا املتؤمت   

املستتةمريل  أن املنطقة جاازة للتعاون مع احملافظة و

ات املوجتودة    لوضع آليات لزيادة وتذليي كافة العقب

ية وكي املرافتق  مشريا الي أن املنطقة وفرت بنية لت

ملنتا ق  وحمطات التحليلية وكي اإلمكانيات داختي ا 

املصتانع متل   التابع اا لتوفري اإلمكانيتات لشتركات و  

 شاكي أجي العمي في جو مناس  دون وجود أى م
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س إجتماعتًا  اللواء عبد اايد  قر حمافظ السويعقد 

اليتتتتتتوم ملناقشتتتتتتة آخراستتتتتتتعدادات حمافظتتتتتتة الستتتتتتويس    

 نتصتارات الستويس يف  49لالحت اإ بالعيد القتومي التت   

ات وافتتتتاا عتتدد متتل املشتتروع   1973أكتتتوبر متتل عتتام   24

 .خالإ  هر أكتوبر ا اري 

حملتافظ  حنرا جتماع الدكتور عبد ار رمنان ناحمل  ا

افظتتتتة واألستتتتاذ خالتتتتد ستتتتعداوي الستتتتكرتري العتتتتام للمح 

ملستتتاعد والعميتتتد إيهتتتاب ستتترا  التتتديل الستتتكرتري العتتتام ا   

  متدير  حنر اللتواء حممتد  ت ار ناحملت    كما للمحافظة 

ي األمتتتتتل والعميتتتتتتد أمحتتتتتد موستتتتتتي املستشتتتتتار العستتتتتتكر   

 ةلتتي للمحافظتتة ورؤستتاء األحيتتاء ومتتديري املتتديريات و 

ايتتتد ا جتمتتتاع  ا تتتار اللواءعبتتتد ا  وختتتالإ .الشتتتركات 

ملشتتروعات يف  تتقر التتي أنتت  ستتو  يتتتم افتتتتاا عتتدد متتل ا   

ار احملتافظ  وأ ت .جما ت متعددة لصاحل  تع  الستويس  

24رى إىل أن الستتتتويس اعتتتتتادت علتتتتي ا حت تتتتاإ بتتتتذك    

وملحمتتتة معركتتتة  1973اكتتتتوبر 24أكتوبر نتصتتتارات 

 ا ربعل  

اتتتتذل التتتتذكرى واستتتتتعادة األجمتتتتاد لتعريتتتت  إحيتتتتاءًا 

البطولتة  وتعليم ا جياإ ا ديتدة متل الشتباب مبعنتي    

 .وار  ا نتماء وح  الو ل

يتتتتتة وأكتتتتتد احملتتتتتافظ علتتتتتي أن أعمتتتتتاإ التطويروالتنم  

توي مدينتتتتة ستتتتكنية قد تتتتة علتتتتي مستتتت 35مستتتتتمرة يف 

وامنتتتة عيتتتع أحيتتتاء احملافظتتتة متتتل أجتتتي حيتتتاة  يبتتتة  

 .وكر ة تليق بشع  السويس 

ذا وأكتتتد  تتتقر أن احت تتتا ت حمافظتتتة الستتتويس اتتت     

العتتتتام ستشتتتتهد متتتترور موكتتتت  عربتتتتات الزاوربشتتتتوارع   

ريتتتتة فرحتتتتة الستتتتويس الباستتتتلة   وا تتتتال   الستتتتهام النا 

العيتتتد بالنصتتر احت تتتا  متتع  تتتع  الستتويس بتتتذكرى   

 .القومي للمحافظة

رفتتع درجتتة ويف ا جتمتتاع كلتت   تتقر رؤستتاء األحيتتاء ب

وارع ورفتع  ا ستعدادات وتكةيت  محتالت النظافتة بالشت    

 حيتتتاء أي ا تتتغا ت وتعتتتديات علتتتي مستتتتوي عيتتتع ا    

 .ر وا ستعداد ا اد  ستقباإ احت ا ت اكتوب
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جبولةيسالسوحمافظ قراايدعبدأااللواءقام

السويسارفعليوالتنميةالتطويرملشروعاتت قدية

مستويليعالقد ةالسكنيةاملدنتطويرتشميواليت

اردعبالدكتورخالاارافق السويساحياءعيع

لديلاسرا ايهابوالعميداحملافظناحمل رمنان

عليلوقو ل السويسحملافظةاملساعدالعامالسكرتري

واملميزاكتوبر24اإمبدينةتتماليتالتطويرأعماإأخر

باقينهاءإسرعةعليمؤكدا باملدينةا ديدةواحملالت

ايورفعامةالعواملرافقالتحتيةبالبنيةاحبا ةاألعماإ

لر  اواعماإواألر  ةاحبنراءواملسطحاتا غا ت

لصحياالتاملمبستش ياحمليطةواملنطقةباملدن

باملنطقةمةالعاالنظافةعليمشددا..اكتوبر24مبدينة

وتابع.باوإاو البناءو ل اتتراكماتايورفع

التوفيقةمبدينبشوارعوالر  التطويراعماإاحملافظ

العامةةالنظافك اءةرفععليمؤكدا عتاقة،ي

إواعماالبناء ل اتلرفعمستمرةمحالتوعمي

 ب وإأو العماراتوامامبلوالنظافةباملدينةالتطوير

اإلنارةموتدعيالكهرباءأعماإمراجعةعليالت كيدور

 العامة

ا ساسيةالبنيةتدعيمملا نتهاءالياحملافظوأ ار

لصحياالصر ت تي وار خطوطوتدعيمللعمارات

امليالارأمط ر بالوعاتوعميالعماراتمداخيو يانة

تحسللباملدناملوجودةالعامةاحلداحملقك اءةورفع 

 حياةجودة

ا رتقاءواملدناذلسكاناملوا نلومعيشية

 .سالسويأرفعلياماملقدمةباحبدمات

وا نلاملواراءاقرتاحاتالياحملافظواستمع

الشبابووالتوفيقاملميزسكانملو لباتهم

طويرالتاعماإحوإا ديدةاحملالتوا حاب

حيترالتطوييفمستمريلانناعليمؤكدا

مستويعليمدينة35تطويرملننتهي

وراحةاتخدمتقديماجيملالسويسحمافظة

دراسةباحملافظوكل .السويسياملوا ل

واليتاملميزمبنطقةالورشمستحقيمشكلة

ناعيةالصالورشملنطقةبنقلهمقرار در

استقراراجيملباملوضوعمقرتاتقديموسرعة

 .راحتهمعليوالعميالورشا حاب
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حمتتتافظ اللتتتواء أا  تتتري  فهمتتتي بشتتتارة استتتتقبي 

قر حمتافظ  اإللاعيلية  اللواء أا عبد اايتد  ت  

بان الستتتويس  واللتتتواء أركتتتان حتتترب عتتتادإ الغنتتت     

قليمتتي حمتتافظ بورستتعيد وذلتت  ختتالإ املتتؤمتر اإل

لو نيتتة لإلعتتالن عتتل املشتتروعات ال تتاحملزة باملبتتادرة ا  

لتتي  للمشتتروعات احبنتتراء الذكيتتة التتذي يتت تي ع    

عيليتتتة  اإللا)مستتتتوى حمافظتتتات إقلتتتيم القنتتتاة    

ر ا ستتتاذ   وذلتت  يف حنتتو (وبورستتعيد والستتويس 

لستتويس  خالتتد ستتعداوي الستتكرتري العتتام حملافظتتة ا

واملهنتتتتد  أمحتتتتد عصتتتتام التتتتديل ناحملتتتت  حمتتتتافظ     

ري العتام  اإللاعيلية واللواء حممد أنتيس الستكرت  

افظ للمحافظة واملهنتد  عمترو عةمتان ناحملت  حمت     

اع بورستتتتتعيد ودكتتتتتتورة ابتتتتتة مغيتتتتت  رحملتتتتتيس قطتتتتت  

نميتتتتة  التاطتتتتيق اإلقليمتتتتي  ةًلتتتتا عتتتتل وزارة الت    

ار وزيتتر والتاطتتيق  و دكتتتوة أمتتي زكريتتا مستشتت  

احملزة متتل التنميتتة احملليتتة وأ تتحاب املشتتروعات ال تت  

 . الةالث حمافظات

اللتتتتتتواء  تتتتتتري  فهمتتتتتتي بشتتتتتتارة حمتتتتتتافظ    وأعتتتتتترب 

ة اإللاعيليتتتتتتتة عتتتتتتتل ستتتتتتتعادت   ستتتتتتتتقباإ الستتتتتتتاد  

حمتتتتتتتتتتافظي الستتتتتتتتتتويس وبورستتتتتتتتتتعيد علتتتتتتتتتتي أرف    

فظتتتتة اإللاعيليتتتتة وبتتتتالتزامل متتتتع احت تتتتا ت احملا

بعيتتتتتتداا القتتتتتتومي وكتتتتتتذل  احت تتتتتتا ت الشتتتتتتع   

وا أكتتتوبر املصتتري ب عيتتاد أكتتتوبر  مشتترًيا إىل أن ر 

طقتتتتة وانتصتتتتارات  متةتتتتي معتتتتاني عظيمتتتتة ألاتتتتالي من 

كوا يف القنتتاة التتذيل عتتانوا ويتتالت ا حتتتالإ وا تترت    

 . لقيق النصر واألجماد

عبتتتد اايتتتد ويف كلمتتتت  يف املتتتؤمتر رحتتت  اللتتتواء أا

ليتتتة  تتتقر حمتتتافظ الستتتويس مبحتتتافظي اإللاعي  

زارة وبورستتتتتتعيد مةمندتتتتتتا جهتتتتتتود وزارة التاطتتتتتتيق وو

لشتتتتباب التنميتتتتة احملليتتتتة املبذولتتتتة جتتتتتال تشتتتتجيع ا   

.. عتتتةودعمهتتتم إلجنتتتاز اتتتذل املشتتتروعات املهمتتتة واملبد 

ستتتتنرية مؤكتتتًدا علتتتي متن يتتت  أن تستتتتمر العقتتتوإ امل    

املقدمة واإلبداعات اليت ةهرت مل خالإ املشروعات

 باملبادرة؛ 
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ألعتتتتوام أمًلتتتتا أن يزيتتتتد عتتتتدد املشتتتتاركل يف ا  

ادرة واملتابعتتة املقبلتتة وأن متتا ر متتل ختتالإ املبتت

ها وتوجهها اا يؤكد علي دور الدولة و رابت

ل ا ثتار  حنو دعم عيع األفكتار التيت لتد مت    

اذ أفكتتتتار الستتتلبية للتتتتغري املنتتتاخي بتتتي واختتتت     

 جديدة لتحسل جودة احلياة أيًنا

ة وأكتتتتتد حمتتتتتافظ اإللاعيليتتتتتة أن املبتتتتتتادر   

ة  الو نيتتتتة للمشتتتتروعات احبنتتتتراء الذكيتتتت  

ر والتتتيت أق لقتتتت مبحافظتتتات عهوريتتتة مصتتت  

تنميتتتة العربيتتتة كمبتتتادرة راحملتتتدة يف جمتتتاإ ال 

عتتتتد املستتتتتدامة والذكيتتتتة والتعامتتتتي متتتتع الب  

عتتتد أحتتتد  البياتتتي وآثتتتار التتتتغريات املناخيتتتة  ت  

ي لتحقيتق  املبادرات الو نية املهمة التيت ترمت  

عمتتتتي أاتتتتدا  التنميتتتتة املستتتتتدامة وتعزيتتتتز ال

عتتتتاة املنتتتتاخي ولستتتتل نوعيتتتتة احليتتتتاة ومرا   

حقتتتو  األجيتتتاإ القادمتتتة ودعتتتم املشتتتروعات     

هات الترحمليس  احبنراء يف مصر يف إ ار توجي

 ورية؛  عبد ال تاا السيسي رحمليس ا مه

والتتتتتتتتيت cop27لالستتتتتتتتتعداد لقمتتتتتتتتة املنتتتتتتتتاخ  
رًيا إىل مشتت .تستنتتي ها مصتتر نتتوفم  القتتادم   

حليتتتاة أثتتتر تغتتتري املنتتتاخ علتتتي عيتتتع منتتتاحي ا  

لتتتتوإ األمتتتتر التتتتذي دعتتتتي إىل ضتتتترورة إ تتتتاد ح

. غتتري املنتتاخللتغلتت  علتتي ا ثتتار املرتتبتتة علتتي ت 

 حاب حمافظ اإللاعيلية التهناة ألووجَّ  

ال كتتر املشتتروعات ال تتاحملزة علتتي ااهتتود وعلتتي 

ًدا أنتت  املقتتدم يف إجنتتاا اتتذل املشتتروعات  مؤكتت 

طلتتتتتق  تتتتت  أن يكتتتتتون ىتتتتتق حيتتتتتاة حتتتتتتي نن 

ت  اليت ألقااا كلمويف . العامليةباألفكار حنو 

كتتان أكتتد حمتتافظ بورستتعيد  رحتت  اللتتواء أر

ل حتتتترب عتتتتادإ الغنتتتتبان بالستتتتادة احملتتتتافظ     

.  تتاحملزةالوباحلنتتور وانتت  أ تتحاب املشتتروعات  

فقتق خا تة   ن مي أن تكون تل  بدايتة "قاحملًلا 

كنولتتوجي متتع زيتتادة وتتترية التقتتدم العلمتتي والت

ياي املوجتود  وما أحدث  مل خلي يف التوازن الب

لتحقيتق  إ  أن ما رأينال مل مشتروعات تهتد   

ا نظي تتة التتتوازن البياتتي باستتتادام تكنولوجيتت

 ن ميوذكية  علنا 
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ا ر يف زيتتتتادة تلتتتت  املشتتتتروعات والتقليتتتتي متتتتل  تتتت    

عتاملي وليبتتدأ  التتغري املنتاخي علتي املستتتوي التدولي وال    

أعلتل اللتواء   متا  ك". كي بن ست  حل تاة علتي البياتة    

ل فتتتوز أا عبتتتد اايتتتد  تتتقر  حمتتتافظ الستتتويس  عتتت    

انة عتتل مشتتروع اايتتدروجل األخنتتر يف العتتل الستت   

  ومشتتتروع (ةستتت ري احملافظتت )فاتتة املشتتتروعات الكتتبرية   

تتتا  زيتتوت   إعتتادة تتتدوير زيتتوت التزييتتت املستتتعملة وإن     

مطابقتتة أستتا  كمتتادة أوليتتة لتصتتنيع زيتتوت تزييتتت   

طتتتتتر  للموا تتتتت ات القياستتتتتية املصتتتتترية والعامليتتتتتة ب   

ملستتتعملة  تتديقة للبياتتة؛ لتقليتتي  تتا ر الزيتتوت ا   

ملتوستتطة  و وتتتوفري فتتر  عمتتي  عتتل فاتتة املشتتروعات ا  

ستشت ي  مشروع إنشاء وحتدة القستطرة التداخليتة مب   

ة  مشتتروع الستتويس العتتام عتتل فاتتة املشتتروعات الصتتغري 

كهربيتتتة تشتتتجيع التحتتتوإ إىل استتتتادام الستتتيارات ال   

لمنتتازإ ومراقبتتة التلتتوث عتت  تتتوفري حلتتوإ الشتتحل ل    

شتروعات  واألماكل العامة وأماكل العمي عل فاة امل

لقنتتاء النا تتاة  ومشتتروع تصتتنيع الستتماد العنتتوي ل  

ة املنزليتتة  علتتي التلتتوث النتتاتج عتتل املال تتات الزراعيتت     

يتتتة اتتتري العنتتتوية عتتتل املبتتتادرات واملشتتتاركات ااتمع

متوإ لستت   ااادفة للربل  ومشروع تطبيتق اتات  حم  

املنبع كمتا  البيت ل رز وعع املال ات للمنزلية مل

ل فاتتتة يقتتتدم ختتتدمات أختتترى لتتتتا  إليهتتتا املنتتتازإ  عتتت 

 املنتتتتاخ املشتتتتروعات التنمويتتتتة املتعلقتتتتة بتتتتاملرأة وتغتتتتري   

يق ووزارة علي جهود وزارة التاطوأثني . وا ستدامة

از اتتتتذل التنميتتتتة احملليتتتتة وكتتتتي املشتتتتاركل يف إجنتتتت   

جنتاا اتتذل  املبتادرة وأكتتد علتي ضتترورة إ تاد بتتداحملي إل   

ل عيتع  أجتي احملافظتة علتي البياتة مت     مل املشروعات

يتتتاة متتتل  واحملتتت  الشتتتع  وأن تكتتتون اتتتد  وأستتتلوب ح 

دثت ولتتتت. أجتتتتي عتتتتودة البياتتتتة لرونقهتتتتا متتتترة أختتتترى  

ل أاميتة  دكتورة اب  مغي   ةي وزارة التاطيّق ع

 تي متل ااتمتع   املبادرة اليت تعد أحد املبادرات اليت تت 

 احمللي 

 

 املبتتادرة علتتي كتتي املشتتروعات التتيت  تتاركت يف م ةنيتتة 

 أبهتتتتتي مشتتتتترية إىل أن اتتتتتذل اتتتتتي التنميتتتتتة احملليتتتتتة يف 

لتتتي  علتتتي أنتتت  ستتتيتم بتتتدء العمتتتي ع    وأكتتتدت  . تتتوراا

شتتتتتكي املشتتتتتروعات ا ديتتتتتدة وأن املبتتتتتادرة ستستتتتتتمر ب   

عات الغري سنوي؛ وذل  بغرف إعطاء فر ة للمشرو

ي فتتتاحملزة للعتتترف متتترة أختتترى وفتتتتل ااتتتاإ أمتتتام كتتت       

راء العقتتتوإ املبدعتتتة للمشتتتاركة مبشتتتروعاتهم احبنتتت  

 .الذكية

تنميتتتة وألقتتتت دكتتتتورة أمتتتي زكريتتتا مستشتتتار وزيتتتر ال 

ة وزيتتتر كلمتتتة نقلتتتت فيهتتتا ليتتتات اللتتتواء اشتتتام آمنتتت    

افظل علي التنمية احمللية موجه  الشكر للسادة احمل

 اليوميةمتابعتهم 
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ية منذ للمبادرة الو نية للمشروعات احبنراء الذك

اب وبتتتدء  حلظتتتة فتتتتل بتتتاب التقتتتدم و حتتتتي التتتق البتتت      

دة علتي أن  التقييم مل خالإ اللجان التن يذية مؤكت 

املشتتتتتروعات ال تتتتتاحملزة متتتتتل كتتتتتي حمافظتتتتتة اتتتتتي متتتتتل  

لشتتتتكر وجهتتتتت اكمتتتتا .للتطبيتتتتقاملشتتتتروعات القابلتتتتة 

ياتتتتتتة للتتتتتتوزارات الداعمتتتتتتة  وزارة ا تصتتتتتتا ت ووزارة الب 

لقتتتومي والتعتتتاون التتتدولي ووزارة احبارجيتتتة واالتتتس ا

لتقيتتيم للمتترأة واللجتتان املركزيتتة واللجتتان ال رعيتتة ل

شتاركل  علي مستوى احملافظات وكذل  الستادة امل 

شتروع  حمافظ اإللاعيلية عل فوز موأعلل .باملبادرة
نتاة الستويس   لويي ميال مصر  احملستمة إىل  تر  ق  

ملشتتروعات عتتل فاتتة ا ( ستت ري مشتتروعات اإللاعيليتتة  )

از كمتتا فتت " اإللاعيليتتة حمتتافظ "وأضتتا الكتتبرية 
ل فاتتتة مشتتتروع مصتتتنع تتتتدوير املال تتتات بتتت بو بلتتتل  عتتت   

يتتتتتة املشتتتتروعات املتوستتتتتطة  ومشتتتتروع ثالجتتتتتة كهرباحمل  

وحراريتتتتتتة باستتتتتتتادام متتتتتتواد متتتتتتتغرية الطتتتتتتور لنقتتتتتتي 

غرية  اللقاحتتتات واألمصتتتاإ  عتتتل فاتتتة املشتتتروعات الصتتت 

الكربونيةومشروع تقليي ا نبعاثات 

green Hybridforklift
ت عتتتتتل الرافعتتتتتة الشتتتتتوكية  عتتتتتل املشتتتتتروعا  الناجتتتتتتة 

النتتتانو النا تتتاة  ومشتتتروع نظتتتام إنتتتذار ذكتتتي بتقنيتتتة   

 ي احلمراء  النايسوسةللسيطرة والكش  املبكر عل 

ة للتتربل  و فاتتة املبتتادرات واملشتتاركات الغتتري اادفتت عتتل 

دام الالفقاريتات  تقيم امليتال يف التبحريات املترة باستتا    

اتتتتتة املاحمليتتتتتة وتقنيتتتتتات ا ستشتتتتتعار عتتتتتل بعتتتتتد عتتتتتل ف    

. ا ستتدامة واملشروعات التنموية للمرأة وتغتري املنتاخ   

ان حمتافظ  مل جانبت  أعلتل اللتواء أا عتادإ الغنتب     و 

حمافظتة  بورسعيد عل املشروعات الستت ال تاحملزة عتل   

نتتتراء بورستتتعيد باملبتتتادرة الو نيتتتة للمشتتتروعات احب  

لبياتتتتي الذكيتتتتة حيتتتت  فتتتتاز مشتتتتروع تطتتتتوير األداء ا   

ات ستتتتت ري مشتتتتتروع)الستتتتتاحلي مبحافظتتتتتة بورستتتتتعيد

جتتتتتم عتتتتتل فاتتتتتة املشتتتتتروعات كتتتتتبرية احل ( احملافظتتتتتة

املشتروعات  ومشروع برياميدز إلنتتا  املطتاط عتل فاتة    

نتتتات متوستتتطة احلجتتتم وفتتتاز مشتتتروع تصتتتنيع ماكي    

ات  تتتغرية نستتتيج  تتتديقة للبياتتتة عتتتل فاتتتة املشتتتروع   

لعاحملمتتة احلجتتم وفتتاز مشتتروع احباليتتا الكهروضتتوحملية ا  

ملنزلتتة إلنتتتا  اايتتدروجل األخنتتر ومحايتتة ،تترية ا   

ركات متتتتل آثتتتتار التتتتتغريات املناخيتتتتة عتتتتل فاتتتتة الشتتتت      

ااتمعيتة اتري   فاة املبادرات املشاركاتويف . النا اة

لرقمتتي ااادفتتة للتتربل فتتاز مشتتروع كشتت  أختتال  ا     

ة بتتاملرأة وتغتتري  املشتتروعات التنمويتتة املتعلقتت  ويف فاتتة )

أة املعيلتتتة وا ستتتتدامة فتتتاز مشتتتروع متكتتتل املتتتر  املنتتتاخ 

ا ستتتتتتادام  ل تتتتتات مصتتتتتانع املالبتتتتتس ا تتتتتاازة   

متطتتور إلنتتتا  كلتتيم يتتدوي باستتتادام نتتوإ كلتتيم   

للةالثتتتتتة عتتتترف داتتتتتا  تتتتو   ور . منزلًيتتتتا أو  تتتتناعًيا  

شتتتترا مشتتتتروعات الستتتت رية لكتتتتي حمافظتتتتة تنتتتتاوإ ال  

ستتادة احملتتافظل  قتتام الثتتم . الت صتتيلي لكتتي مشتتروع 

ل كتتي الس تتت ال تتاحملزة عتت بتكتتريم أ تتحاب املشتتروعات  

نل  اتم  م تمت التقتدير  حمافظة و تستليمهم  تهادات   

تتتور وليتتد  املتتؤمتر كتتال متتل  دك  حنتتر .الت تتو دوام 

الستتتتويس فتتتتؤاد مقتتتترر اللجنتتتتة التن يذيتتتتة باملبتتتتادرة ب

و املبتتادرة ومتتاري لتتري منستتق حمافظتتة الستتويس يف 

.مقرري ومنسقي حمافظات القناة 
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اتاتوالنبالشتالتنشرإىلاملعرفيهد 

الكربونأكسيدثانياازمتتصاليتاحبنراء

يفذل وااواء يفاألكسجلنسبةملوتزيد

إىلتهد واليت"لألخنرالنر"مبادرةضوء

احبنراءاةالبيثقافةونشراحبنراءالرقعةزيادة

تجمييالجهازويقوماملنا ق؛ملالعديديف

مستويعلياملشاتيملعددبإنشاءوالتطوير

املنا قملعددتشجريإىلباإلضافةاحملافظة

وخبارانامليةاازتقلييأجيملوذل املهملة

رارياحلا حتبا يفيتسببواالذيلاملاء

ربأعوقد.ا ويللغال العلياللطبقات

اذامبةيسعادتهمعلالقناةإقليمحمافظو

بزيادةتشتهر يزةأنواًعاينمالذياملعرف

أك وامتصا األكسجلاازإخرا معدإ

أنذكري.الكربونأكسيدثانياازملقدر

ملدنمياإلقلياملؤمتراام علييقاماملعرف

املبادرةبال احملزةاملشروعاتعللإلعالنالقناة

 الذكية احبنراءللمشروعاتالو نية

ظ الستويس  اللواء أا عبد اايد  قر حمتاف ت قد 

واللتتتتتتتتتواء أا  تتتتتتتتتري  فهمتتتتتتتتتي بشتتتتتتتتتارة حمتتتتتتتتتافظ   

افظ اإللاعيليتتتة واللتتتواء أا عتتتادإ الغنتتتبان حمتتت   

ياتتتة قنتتتاة بورستتتعيد وال ريتتتق أستتتامة ربيتتتع رحملتتتيس ا 

التتتذي الستتتويس اليتتتوم الةالثتتتاء  معتتترف النباتتتتات   

علتتتي .يتتتةبا لاعيلأقتتتيم بنتتتادي و تتتا ت ال تتتريوز   

يتتتة اتتتام  فعاليتتتات احتنتتتان حمافظتتتة اإللاعيل 

ل تتاحملزة للمتتؤمتر اإلقليمتتي لإلعتتالن عتتل املشتتروعات ا

ذكيتتتة باملبتتتادرة الو نيتتتة للمشتتتروعات احبنتتتراء ال

التتتد مبحافظتتتات إقلتتتيم القنتتتاة ،نتتتور األستتتتاذ خ   

ستتتتتتتتعداوي الستتتتتتتتكرتري العتتتتتتتتام حملافظةالستتتتتتتتويس    

واملهنتتتتتد  أمحتتتتتد عصتتتتتام التتتتتديل ناحملتتتتت  حمتتتتتافظ  

افظ واملهند  عمرو عةمان ناحمل  حماإللاعيلية  

لتي قطتاع   بورسعيد والدكتورة اب  مغي  املشر  ع

لتنميتتتة التاطتتتيق اإلقليمتتتي بتتتوزارة التاطتتتيق وا  

لقنتاة   ا قتصادية  وستكرتريى العمتوم مبحافظتات ا   

ضتمَّ  . القناة ول ي  مل القيادات التن يذية ب قليم

تالت املعتتتترف عتتتتدد متتتتل النباتتتتتات احبنتتتتراء والشتتتت  

 .احلولية واملعمرة واأل جار املةمرة والزاور
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دولتتتتة   نتتتتة البتتتتت لتقتتتتنل أراضتتتتي ال   عقتتتتدت 

برحملاستتتة 16مبحافظتتتة الستتتويس   جلستتتتها رقتتتم 

ويس   اللتتتواء عبتتتد اايتتتد  تتتقر حمتتتافظ الستتت 

ن اليتتتتوم ا ربعاء بقاعتتتتة ا جتماعتتتتات بالتتتتديوا   

دد متتل العتتام حملافظتتة الستتويس  ستتتعراف عتت   

ل أوضتتتاع املل تتات املقدمتتتة متتتل املتتتوا نل لتقتتتن 

لتة  بقتتا  اراضتيهم   وللح تاة علتي أمتالك الدو    

  ،نتتتتتتتتتتتتتتتور 2017لستتتتتتتتتتتتتتتنة 144للقتتتتتتتتتتتتتتتانون 

الدكتورعبتتتتتتد ار رمنتتتتتتتان ناحملتتتتتت  احملتتتتتتتافظ  

ام وا ستتتتتتتاذ خالتتتتتتد ستتتتتتعداوي الستتتتتتكرتري العتتتتتت

 املساعد  والعميد إيهاب سرا  الديل السكرتري

ر كمتتتا حنتتتر اللتتتواء حممتتتد  تتت ارناحمل  متتتدي   

وف األمتتل واملستشتتار حممتتود عتتاإ علتتي م تت     

الدولتتتتتتة والعميتتتتتتد أمحتتتتتتد موستتتتتتي املستشتتتتتتار     

 ألحياءاالعسكري حملافظة السويس ورؤساء 

رف رحملتتيس ا لستة عتت ويف . البتتتوأعنتاء  نتتة  

ة للتقتتنل  نتتة املعاينتتة بيانتتا باملل تتات الصتتاحل 

متتا عتترف  بنتتاءا علتتي تقريتتر  نتتة املعاينتتة   ك   

ت رحملتتتتيس  نتتتتتة التظلمتتتتتات عتتتتتدد متتتتتل احلتتتتتا  

اللجنتتة للتتتظلم متتل املعاينتتة أوا ستتعار  وافقتتت  

رفنت عتدد  علي تقنل أوضاع عدد مل املل ات و

  أختتتتتر متتتتتل الطلبتتتتتات املقدمتتتتتة لعتتتتتدم انطبتتتتتا    

لتقتنل  ا  رتا ات القانونية احبا ة بقتانون ا 
بتت يف  احملتافظ ت جيتي ال  وقترر  .٢٠١٧لسنة ١٤٤

د الدراستة  عدد مل املل ات املعروضة  عتادة مزيت  

ريتتر وايف متع مراعتتاة املوقتتع واملستتاحة وتقتتديم تق 

ويف . قادمتة  بها  عادة عرضتها يف  نتة البتت ال   

ة احترتام  نهاية اللقاء أكتد احملتافظ علتي ااميت    

 تهتتاون يف القتتانون وتن يتتذل   مشتتددا علتتي أنتت   

 .ولة وأمالك الداحل اة علي ايبة الدولة 
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قر اللتتتتتتواء أا عبتتتتتتد اايتتتتتتد  تتتتتتإستتتتتتتقبي 

ام  حمتتتتتافظ الستتتتتويس مبكتبتتتتت  ديتتتتتوان عتتتتت  

مل تتوف حمافظتتة الستتويس اليتتوم  التتوزير ا  

العتتام خالتتد بتتل عتتالي الشتتمراني القنصتتي   

ظتتتتتة للمملكتتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتعودية مبحاف

الستتتتتتتتويس  ،نتتتتتتتتور الدكتورعبتتتتتتتتد ار  

أمتتتتري و. رمنتتتان ناحملتتتت  حمتتتافظ الستتتتويس  

عتتتتام جتتتتودة متتتتدير عتتتتام مكتتتتت  القنصتتتتي ال 

 . يس للمملكة العربية السعودية بالسو

ستتتويس بدايتتتة اللقتتتاء رحتتت  حمتتتافظ ال يف 

 عاميوان بالقنصي زيارتهم الكر ة إىل د

الستتتتتتتويس  مؤكتتتتتتتدا عمتتتتتتتق فظتتتتتتتة حمتتتتتتتا

 عهورية العالقات القوية التي تربق بل

عودية مصتترالعربية واململكتتة العربيتتة الستت   

حلتتت  تستتتوداا اوالتتتتي عتتت  قتتترون منتتتت  

واإلختتتتتاء والتعتتتتتاون  كتتتتتذل  العالقتتتتتات 

الو يتتتتتتتتتدة بتتتتتتتتتل حمافظتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتويس  

نتتتتتذ والقنصتتتتتلية الستتتتتعودية بالستتتتتويس م 

ستتتتتتتتنوات فتتتتتتتتي العديتتتتتتتتد متتتتتتتتل ااتتتتتتتتا ت 

لتهناتتتة التتتوزير امل تتتوف ا وقتتتدم .املاتل تتتة

 ت حملتتتتتافظ الستتتتتويس مبناستتتتتبة احت تتتتتا 

24 تتتتع  الستتتتويس بتتتتذكري انتصتتتتارات    

 .1973اكتوبر 
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افظ اللتتتتواء أا عبتتتتد اايتتتتد  تتتتقر  حمتتتت  أوقتتتتد 

كاري الستتتتويس  تتتتعلة النصتتتتر بالنصتتتت  التتتتتذ  

ة للجنتتتدي ااهتتتوإ أمتتتام ديتتتوان عتتتام حمافظتتت     

 ت الستتتتتويس مستتتتتاء اليتتتتتوم مبناستتتتتبة احت تتتتتا    

49حمافظتتتتتة الستتتتتويس بعيتتتتتداا القتتتتتومي التتتتتت   

24 نتصتتتتتتارات  تتتتتتع  الستتتتتتويس العظتتتتتتيم يف   

ثنتتتاء حمتتتافظ الستتتويس أ رافتتتق .1973أكتتتتوبر 

منتتان  إيقتتاد  تتعلة النصتتر التتدكتور عبتتدار ر    

عداوي ناحمل  حمافظ السويس وا ستاذ خالد س

هتتتتاب الستتتتكرتري العتتتتام للمحافظتتتتة والعميتتتتد إي  

كمتتتا .املستتتاعدستتترا  التتتديل  الستتتكرتري العتتتام    

اعيتتتي  تتتهد إيقتتتاد الشتتتعلة املستشتتتار امحتتتد ال

واألستتتاذ رحملتتيس اياتتة قنتتايا الدولتتة بالستتويس 

لعتتتتتتام عبتتتتتتد ار القحطتتتتتتاني ناحملتتتتتت  القنصتتتتتتي ا

العميتد  للمملكتة العربيتة الستعودية بالستويس و    

ظتتتتتة أمحتتتتتد موستتتتتي املستشتتتتتار العستتتتتكري حملاف

 .السويس

و تتة و الناحملتت  أمحتتد خشتتانة والناحملتت  حتتافظ   

لشتتتيوخ والناحملتتت  ستتتيد  عبتتتدل أعنتتتاء جملتتتس ا 

واب والناحملبتتتة ع تتتا  زاتتتران عنتتتو جملتتتس النتتت   

ت ورؤساء والقيادات التن يذية ومديري املديريا

ةلتتتتي األحيتتتتاء  وقيتتتتادات مديريتتتتة ا وقتتتتا  و  

الستويس  الشباب والرياضتة وفرقتة قصتر ثقافتة    

 .و الحملع مديرية الرتبية والتعليم

  أكتتتتتد حمتتتتتافظ الستتتتتويس أن انتصتتتتتار  تتتتتع    

أكتتتتتتوبر دليتتتتتي علتتتتتي تتتتتترابق24الستتتتتويس يف 

ا إىل أن ا ي  والشع  مل أجي الو ل  مشتريً 

ال تداء  أجدادنا واباءنا بذلوا كتي التنتحيات و  

حملتافظ  ونا تد ا   مل أجي احل اة علتي التو ل  

ام روا الشتتتباب ختتتالإ ال تتترتة القادمتتتة باستتتتله    

رفتتتع أكتتتتوبر يف أعمتتتاام متتتل أجتتتي ا رتقتتتاء و  

   ن بلدنا احلبيبة مصر
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الستتويس اللتتواء عبتتد اايتتد  تتقر حمتتافظاستتتقبي 

ر اليتتوم ا معةالتتدكتور حممتتد  تتتار ععتتة وزيتت     

 تيت التديار   ا وقا  وفنيلة الدكتور  وقي عتالم م 

لتتت  يف املصتتترية بتتتديوان عتتتام حمافظتتتة الستتتويس وذ

49ا تتتتتار احت تتتتتاإ احملافظتتتتتة بعيتتتتتداا القتتتتتومي اإ    
أكتتتوبر اايتتدة ٢٤ نتصتتارات  تتع  الستتويس يف   

 ٢وافتتاا مسجد الرمحة مبدينة السالم 

دي مدير جاء ذل  ،نور اللواء عبد الرمحل اري

احملتتتت  أمتتتتل الستتتتويس والتتتتدكتور عبتتتتد ار رمنتتتتان ن  

 العتتام  احملتتافظ  وا ستتتاذ خالتتد ستتعداوي الستتكرتري    

ستتكرتري للمحافظتتة  والعميتتد إيهتتاب ستترا  التتديل  ال 

 العام املساعد  

جامعتة  كما حنر الدكتور ستيد الشترقاوي رحملتيس   

الشتتمراني الستويس والتوزير امل توف خالتتد بتل عتالي     

بالستويس  القنصي العام للمملكة العربية الستعودية 

 امعتتتة والتتتدكتور علتتتي حستتتل عطتتتا ناحملتتت  رحملتتتس ا  

الستويس  والشيع ماجد راضي وكيي وزارة األوقا  ب

 . والقيادات التن يذية ورؤساء األحياء 

  حتتافظ و حنتتر اينتتا الناحملتت  أمحتتد خشتتانة والناحملتت

لشتتيوخ  و تة والناحملتت  ستتيد عبتتدل وأعنتتاء جملتتس ا 

ي أعنتاء  والناحمل  عاإ عبيد والناحمل  ستيد الكرمتاو  

لتتواء عبتتد   بدايتتة اللقتتاء رحتت  ال  ويف جملتتس النتتواب  

متتد  اايتتد  تتقر حمتتافظ الستتويس بالتتدكتور حم    

الم  تتتار ععتتة وزيتتر األوقتتا  والتتدكتور  تتوقي عتت 

افظتتة م تتيت التتديار املصتترية حلنتتوراما الكتتريم حمل    

كتتتري الستتتويس ملشتتتاركة  تتتع  الستتتويس فرحتتتة ذ   

 .1973اكتوبر 24انتصارات 

 

   إن قاإ الدكتور حممد  تتار ععتة وزيتر األوقتا    

ا انيتتا بكتتي بنتتاء الشاصتتية القويتتة علميتتا وثقافيتتا و 

نشتدل وزارة  ما تعني  جوان  القتوة  اتو ااتد  التذي ت    

لعمتتتتي األوقتتتتا  عتتتت  املنتتتتابر يف املستتتتاجد وحلقتتتتات ا    

 يت تي  والدرو  وال امج واألنشطة املاتل تة  واتذا    

 .إ  با هد والعمي  والسعي وراء العمي

  متتل ختتالإ وأوضتتل وزيتتر األوقتتا  أن ذلتت    يتت تي إ 

إلمتتام العمتتي والتحتترر متتل عتتود الوةي يتتة ولتتوإ ا   

اإلمتتتتام متتتتل جمتتتترد العمتتتتي يف وةي تتتتة إىل رستتتتالة  ف    

  اح  رسالة مهمة لألسرة وااتمع 

 تتيظ ولتتدث التتوزير عتتل أاميتتة التت امج وأنشتتطة ل 

  جتترى القتترآن لأل  تتاإ  وحلقتتات العلتتم  موضتتحا أنتت  

حلقتتتتات اختيتتتتار يتتتتوم ا معتتتتة  ستتتتتقباإ النشتتتتت يف  

س  مسجدا يف السوي66ل يظ القرآن وذل  داخي 

رآن مستتجد أينتتا ملقتترأة القتت  41فنتتال عتتل ختصتتيص  

القتتترآن والتتتيت تعمتتتي علتتتي لستتتل وتصتتتحيل قتتتراءة   

 .واحل ظ أينا للكبار
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  التتتدكتور حممتتتد  تتتتار ععتتتة  وزيتتتر األوقتتتا     أفتتتتتل 

أا عبتد  والدكتور  توقي عتالم م تيت ا مهوريتة واللتواء     

ستتتجد اايتتتد  تتتقر حمتتتافظ الستتتويس  تتتالة ا معتتتة م 

 تا ت  ،تي عتاقتة يف إ تار احت   2الرمحة مبدينتة الستالم   

 .49احملافظة بعيداا القومي الت

وادي احملتتتتتتتافظ ووزيتتتتتتتر ا وقتتتتتتتا  وم تتتتتتتيت ا مهوريتتتتتتتة   

ا بافتتتاا  والقيادات وأاالي الستويس  تالة ا معتة ايتذان    

ء عبتد الترمحل   أدي الصالة كال مل اللتوا كما .املسجد 

س اريتتتدي مستتتتاعد وزيتتتتر الداخليتتتة ومتتتتدير أمتتتتل الستتتتوي  

الةالتت  واللتتواء  تتري  العرايشتتي رحملتتيس أركتتان ا تتي     

افظ  امليتتتتتداني والدكتورعبتتتتتد ار رمنتتتتتان ناحملتتتتت  احملتتتتت     

افظتتتتة  وا ستتتتتاذ خالتتتتد ستتتتعداوي الستتتتكرتري العتتتتام للمح 

 ملساعد والعميد إيهاب سرا  الديل  السكرتري العام ا

يس جامعة كما ادي الصالة الدكتور سيد الشرقاوي رحمل

راني الستتتتتويس والوزيرامل تتتتتوف خالتتتتتد بتتتتتل عتتتتتالي الشتتتتتم 

الستتتتويس القنصتتتتي العتتتتام للمملكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية ب

الشتتيع والتدكتورعلي حستل عطتتا ناحملت  رحملتتس ا امعتة و    

العميتتتد ماجتتتد راضتتتي وكيتتتي وزارة األوقتتتا  بالستتتويس و  

 للمحافظةأمحد موسي املستشار العسكري 

د متتتل عتتتار  ال كتتتاوي رحملتتتيس حتتتي عتاقتتتة وعتتتدواللتتتواء 

القيتتتتتتتتتادات العستتتتتتتتتكرية وا منيةوالتن يذيتتتتتتتتتة ورؤستتتتتتتتتاء 

ادات وزارة األحياءومديري املديريات وأاالي السويس وقيت 

زيتتتر الدكتورحممتتتد  تتتتار ععتتتة  و والقتتتي .ا وقتتتا  

األوقتتتتتتا   اليتتتتتتوم ا معتتتتتتة  خطبتتتتتتة ا معتتتتتتة مبستتتتتتجد  

مراحتتتي »: مبحافظتتتة الستتتويس  لتتتت عنتتتوان « الرمحتتتة»

مبناستتتتبة «ولتتتتات بنتتتتاء الشاصتتتتية يف الستتتتنة النبويتتتتة 

ر وزيتتتتتوأكتتتتتد للمحافظتتتتتة ا حت تتتتتاإ بالعيتتتتتد القتتتتتومي  

ان متل  تميم   األوقا  يف احبطبة  علي أن مصاحل األو 

و ادعتاء   مقا د األديان  والو نيتة ليستت جمترد كتالم أ    

ذل املدينتة  فالو نية عمتي وفتداء  فتحيتة واجبتة ألبنتاء ات      

بيتتوم متتل  واحملافظتتة الباستتلة إذ حنت تتي بعيتتداا القتتومي  

لستتويس إىل أيتتام التنتتحية وال تتداء  حيتت   تتكي أبنتتاء ا     

ر ة جانتتتت  إختتتتوانهم متتتتل أبنتتتتاء ا تتتتي  املصتتتتري والشتتتت 

عو ملحمتتتة عظيمتتتة اتتتي ملحمتتتة ال تتتداء والو نيتتتة تتتتتد      

نتتتدفعها لل اتتتر والعتتتزة  واتتتذل ضتتتريبة التتتو ل علينتتتا أن  

لة  و ر تنا عيًعا  فتحية تقدير لقواتنا املسلحة الباس

لدينتتت  الو نيتتتة  وألبنتتتاء الستتتويس  ولكتتتي و تتتا حمتتت    

 .وو ن 
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ستتويس بتتدأت ويف كلمتتت  قتتاإ اللتتواء عبداايتتد  تتقر  أن ال 

املة التتي  خالإ التنمية الشمل احبريطةتاخذ وضعها علي 

إ تطتتوير لققتتت ختتالإ األعتتوام املاضتتية حتتتي ا ن متتل ختتال  

 ل و تطتتتوير  تتتبكة الطتتتر  و بنتتتاء متتتدن جديتتتدة تليتتتق بتتتاملوا

قتاإ  . ستبعينات املدن القد ة والتي مل يتتم تطويراتا منتذ ال   

افظتة بتدأت   اللواء عبداايد  قر حمتافظ الستويس إن احمل  

لتنميتتة تنتتاإ حقهتتا علتتي احبريطتتة ا قتصتتادية متتل ختتالإ ا     

تتي ا ن متل   الشاملة التيت بتدأت األعتوام املاضتية ومستتمرة ح     

ليتق بتاملوا ل   خالإ تطوير  بكة الطر  وبناء متدن جديتدة ت  

مدينتتة ستتكنية  35وتطتتوير املتتدن القد تتة والتتيت و تتلت التتي    

نوات  ويلتة  واليت مل متسها يد التطوير منتذ انشتاحملهامنذ ست   

يد الترحمليس  حمتافظ الستويس  ختالإ كلمتت  ان الست     وا ار .

ستكماإ مليار جنية مل أجي  ا٥عبد ال تاا السيسي اعتمد 

ناك ااتمام اعماإ تنمية داخي حمافظة السويس   فتا ان ا

نتتة الباستتلة  متتل قبتتي الدولتتة لتحقيتتق تنميتتة حقيقيتتة باملدي     

ميتتتة التتتتي يتتتتم   اللتتتواء  تتتقر   أن يف ةتتتي أعمتتتاإ التن  وقتتتاإ .

ل قبتي  لقيقها داختي مصتر انتاك حمتاو ت اتدم الدولتة مت       

.ر ادفها زعزعة استقرار أمل مصالتي بعا الدوإ 

نتصتارات  جامعة السويس احت اليتة مبناستبة ذكترى ا   نظمت 

  اليتتتوم األحتتتد   1973أكتتتتوبر 24 تتتع  الستتتويس البطتتتي يف 

د  تتقر داختتي مستترا ا امعتتة  ،نتتور اللتتواء أا عبتتد اايتت      

جامعتة  حمافظ السويس والتدكتور الستيد الشترقاوى رحملتيس    

ر ا سترتاتيجي و  السويس و اللواء أا دكتور لتري فتر  امل كت   

ملركتتز اللتتواءأا حممتتد قشتتوش احبتتبري العستتكري ومستشتتار ا   

التتدكتور املصتتري لل كتتر والدراستتات ا ستترتاتيجية وا ستتتاذ   

حنتتتر متتتا ك.عمتتر ستتتاملان أستتتتاذ ا قتصتتتاد جبامعتتتة حلتتتوان  

اذ خالتتتد التتتدكتور عبتتتد ار رمنتتتان ناحملتتت  احملتتتافظ  وا ستتتت   

ستتترا  ستتتعداوي الستتتكرتري العتتتام للمحافظتتتة والعميتتتد إيهتتتاب 

ور علتتتي التتديل الستتتكرتري العتتام املستتتاعد للمحافظتتة والتتتدكت   

ب والناحملتت  عطتا ناحملتت  رحملتتيس ا امعتتة لشتتاون التعلتتيم والطتتال 

بتتتدل أمحتتتد خشتتتانة والناحملتتت  حتتتافظ  و تتتة والناحملتتت  ستتتيد ع    

لناحملبتتتة  أعنتتتاء جملتتتس الشتتتيوخ والناحملتتت  ستتتيد الكرمتتتاوي وا     

متديري  ع ا  زاتران عنتوا جملتس النتواب ورؤستاء ا حيتاء و      

 تتتتالب املتتتتديريات وعمتتتتداء الكليتتتتات والقيتتتتادات التن يذيتتتتة و   

ل و البتتتات جامعتتتة الستتتويس وااياتتتات والشتتتركات وعتتتدد متتت  

الشاصيات العامة
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ي  وأكتتتتد التتتتدكتور الستتتتيد الشتتتترقاوي رحملتتتتيس ا امعتتتتة إن ا تتتت 

ستي  وقتدمت القتوات    املصري استطاع بناء ن س  بن ست  يف زمتل قيا  

لألمتتتة املستتلحة واحتتدة متتتل أروع مالحتتم التنتتحية وال تتتداء وأعتتاد     

ازالتتتت وأضتتتا  أن روا أكتتتتوبر م.كرامتهتتتا وعزاتتتا وورث األجيتتتاإ

ملصتتترية بنتتتاء  تستتتري يف عقولنتتتا ون وستتتنا وتستتتتلهم منهتتتا الدولتتتة ا     

ا مهوريتتتتة ا ديتتتتدة متتتتل تعلتتتتيم و تتتتحة و تتتتناعة ومشتتتتروعات     

لترحمليس عبتد   وتابع الشرقاوي أن الدولتة املصترية وقاحملتداا ا    تل ة

ريتق الصتع     ال تاا السيسي رحملتيس ا مهوريتة أعلنتت اختيتار الط    

حلاليتتة واختيتتار ا مهوريتتة ا ديتتدة  لتحقيتتق الرختتاء لألجيتتاإ ا   

الستتتيد التتترحمليس   مشتتتريا إىل أن. والقادمتتة  ولتتتتكل مصتتتر أم التتدنيا  

ينتتيء لألمتتة السيستتي   استتتلهم متتل روا أكتتتوبر العظتتيم ن استتا 

ر العظتتيم منتتارة التقتتدم والرتقتتي  موجهتتا التحيتتة إىل جيتتي أكتتتوب  

احلريتتتة وأرواا الشتتتهداء األبتتترار التتتذيل قتتتدموا أرواحهتتتم يف ستتتبيي    
كليتة  ١٦واكد رحمليس جامعة السويس ان اناك.واستعادة األرف

ر  لنتتتا متنوعتتتة ر انشتتتاؤاا وتكل تتتت مليتتتارات متتتل ا نيهتتتات ختتتت    

الشتتتتباب ا    متتتتل الشتتتتباب فتتتتي عيتتتتع التاصصتتتتات   منا تتتتدا 

ا  ملصتتترنا با نتمتتتاء للتتتو ل   و تتتد متتتل حيتتتاوإ التصتتتدي واملستتت    

ألخطتتتار احلبيبتتتة وختتتالإ كلمتتتت  استتتتعرف اللتتتواء لتتتري فتتتر  ا     

رية متتتل  احمليطتتتة مبصتتتر والتحتتتديات التتتيت تواجههتتتا التتتدوإ املصتتت       

ورة اجتاااتهتتتا األربعتتتة  كمتتتا عتتترف متتتواد موثقتتتة بالصتتتوت والصتتت   

حمتاو تهم  أةهرت كيت  دبتر الغترب املكاحملتد ملصتر وكيت  كانتت       

يونيتو  30ينتاير  ورؤيتتهم لةتورة    25لزعزعة ا ستقرار يف البالد ابان 

الت  اللتواء   و .بعدما أدركتوا أنهتا ثتورة  تعبية أيتداا ا تي       

 تعلم مل لري فر  مل الطالب ضرورة احلذر وال

التتيت الستتابقة  ومواجهتتة الشتتاحملعات واألخبتتار الكاذبتتة    التتدرو  

رة الدولتتة يف تستتتهد   تتق وحتتدة الصتت  املصتتري  وتشتتوي   تتو 

كريتتتات واستتتتعرف  اللتتتواء حممتتتد قشتتتقوش ذ.أعتتتل الشتتتباب

اكتتتتوبر وتصتتتديهم  24مدينتتتة الستتتويس و تتتعبها البطتتتي يتتتوم   

لتتتذي يعتتتد    للعتتتدو وعتتتدم ا ستستتتالم التتتي ان جتتتاء  ا نتصتتتار ا     

قتتدم احبتتبري  ملحمتتة بطوليتتة   تتااد عليهتتا  تتع  الستتويس   و   

.لعظتتتيم العستتتكري التهناتتتة  اتتتالي الستتتويس بهتتتذا النصتتتر ا     

امعة حلوان ولدث الدكتور عمر ساملان ا ستاذ ا قتصاد جب

قتصادية يف عل الظرو  ا قتصادية اثناء احلرب والظرو  ا 

ة لالستتتةمار الوقتتت احلتتالي   مشتتريا التتي ان مصتتر حاليتتا جتتااز 

ة الطتتتتر  لتتتتتوافر احبتتتتدمات واملرافتتتتق والبنيتتتتة التحتيتتتتة و تتتتبك

دولتتة  بتتد متتتل   القويتتة   وا تتار التتي انتت  يف ا ستتا  لتقتتدم اي      

ور ستتاملان و التت  التتدكت.ا اتمتام بالصتتحة والبحتت  العلمتي   

لعمتتتتي    الشتتتتباب بالتتتتتدري  بعتتتتد الدراستتتتة والعلتتتتم للت ايتتتتي ل 

اإ وعمليتة  مؤكدا علي ااميتة ا ستت ادة متل فكتر ريتادة ا عمت      

ولتتدث .باب التستويق متتل اجتتي تتوفري فتتر  عمتتي اكةتر للشتت   

حتيتتتتة ستتتتاملان عتتتتل ا عمتتتتاإ واحبتتتتدمات واملرافتتتتق والبنيتتتتة الت   

عيشتتتة والطتتتر  التتتيت ااتمتتتت بهتتتا الدولتتتة متتتل اجتتتي لستتتل م   

 ل مةتي محلتة   املوا نل   با ضافة التي ا اتمتام بصتحة املتوا    

.ي مبصتتر مليتتون  تتحة ودواتتا يف عتتال  مرضتتي فتتريو  ستت100

تت  الشتهرية   وأحيا ال نتان جمتد القاستم احل تي بعتدد متل أانيا      

احلاضريل سعاد 
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رللبرتوإ النصت قيتادات ورحملتيس  تركة    مل ول ي  

وإ ورؤستاء  التبرت ورحمليس  ركة السويس لتصتنيع  

س ا حيتتتتتاء ومتتتتتديري املتتتتتديريات ومدينتتتتتة الستتتتتوي

أبنتاء  الديل ا ستالمي واملستيحي و  ا ديدةورجاإ 

الستويس  السويس لتقتديم التهتاني مبناستبة عيتد    

أكتتوبر  24عاما علي انتصارات 49القومي ومرور 

ل قاحملتتتد اللقتتاء قتتتدم كتتال متتت  ويف .العتتتدوعلتتي  1973

رحملتتتيس ا تتتي  الةالتتت  ومتتتدير ا متتتل والقنصتتتي و 

بتتتتد ا امعتتتتة والقيتتتتادات التتتتدروع للستتتتيد اللتتتتواء ع

كتتري اايتتد  تتقر حمتتافظ الستتويس مبناستتبة ذ  

24 تتتتتع  الستتتتتتويس يف  24عامتتتتتا  نتصتتتتتارات   49

 داحمليتتتة اكتتتتوبر   مؤكتتتدا علتتتي دور البطولتتتة وال   

اكتوبر وسطروا24اليت قام بها ابناء السويس يف 

ل مدينتة  ملحمة تارخيية يف  د العتدو والتدفاع عت   

 .السويس 

ظ اللتتتتتتواء عبتتتتتتد اايتتتتتتد  تتتتتتقر حمتتتتتتاف استتتتتتتقبي 

عة قاحملتد  السويس  مبكتب   باا واللواء عا م ع

لتتتترمحل ا تتتي  الةالتتتت  امليتتتتداني  واللتتتواء عبتتتتد ا  

لستويس  اريدي مساعد وزير الداخلية مدير أمتل ا 

والتتتتتتدكتور الستتتتتتيد الشتتتتتترقاوى  رحملتتتتتتيس جامعتتتتتتة  

ي الشمراني السويس والوزير امل وف خالد بل عال

حنتتر ة القنصتتي العتتام للمملكتتة العربيتتة الستتعودي  

ا ستتتتتتتتقباإ الدكتورعبتتتتتتتد ار رمنتتتتتتتان ناحملتتتتتتتت    

ري العتتام احملتتافظ وا ستتتاذ خالتتد ستتعداوي الستتكرت

للمحافظتتتتتتتتة والعميتتتتتتتتد ايهتتتتتتتتاب ستتتتتتتترا  التتتتتتتتديل   

لتهناتتة متتع  تبتتادإ اكمتتا .الستتكرتريالعام املستتاعد  

ة وا منيتتتتتتة العستتتتتتكريالقيتتتتتتادات ل يتتتتتت  متتتتتتل  

شتتتتانة والتن يذيتتتتة والقنتتتتاحملية والناحملتتتت  أمحتتتتد خ  

يوخالشوالناحمل  حافظ  و ة عنوا جملس 
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افظ وضتتتتع اللتتتتواء أا عبتتتتد اايتتتتد  تتتتقر حمتتتت   

ي  الستتويس  واللتتواء عا تتم ععتتة قاحملتتد ا تت     

ريتتدي الةالتت  امليتتداني  واللتتواء عبتتد التترمحل ا  

س مستتتتاعد وزيتتتتر الداخليتتتتة متتتتدير أمتتتتل الستتتتوي

أكاليتتتتتتي الزاتتتتتتور علتتتتتتي النصتتتتتت  التتتتتتتذكاري 

ظتتتة ،ديقتتتة احبالتتتديل أمتتتام ديتتتوان عتتتام حماف 

عيتتتداا الستتتويس يف إ ارإحت تتتا ت احملافظتتتة ب  

حمتتتتتافظ وقتتتتترأ .1973أكتتتتتتوبر24القتتتتتومي يف 

ني   ومتدير  السويس وقاحملد ا ي  الةال  امليدا

لتن يذية األمل والقيادات العسكرية وا منية وا

ت   وعزفتتتتتتتتت. ال التتتتتتتتة علتتتتتتتتتي أرواا الشتتتتتتتتتهداء 

ناستتتبة املوستتتيقات العستتتكرية نشتتتيد الشتتتهيد مب 

ي وضتع أكاليتي الزاتور كت     تهد  اذل الذكري 

 حملافظامل الدكتور عبد ار رمنان ناحمل  

ام وا ستتتتتتتاذ خالتتتتتتد ستتتتتتعداوي الستتتتتتكرتري العتتتتتت 

للمحافظتتتتتتة والعميتتتتتتد ايهتتتتتتاب ستتتتتترا  التتتتتتديل  

نتر  حكمتا  السكرتريالعام املساعد للمحافظتة  

الي كتتتتال متتتتل التتتتوزير امل تتتتوف خالتتتتد بتتتتل عتتتت      

ربيتتتتة الشتتتتمراني القنصتتتتي العتتتتام للمملكتتتتة الع  

لشترقاوي  السعودية بالسويس والدكتور ستيد ا 

شتتانة رحملتتيس جامعتتة الستتويس والناحملتت  أمحتتد خ 

لشتتيوخ والناحملتت  حتتافظ  و تتة عنتتوا جملتتس ا  

 تركة  ورحمليس  ركة النصتر للتبرتوإ ورحملتيس   

ات الستتتتتتتتتويس لتصتتتتتتتتتنيع التتتتتتتتتبرتوإ  والقيتتتتتتتتتاد 

ذيتتتتتتة العستتتتتتكرية وا منيتتتتتتة والرقابيتتتتتتة والتن ي

ة والقنتتتتتتاحملية والشتتتتتتعبية وا معيتتتتتتات ا اليتتتتتت

ديري وا حتتزاب السياستتية ورؤستتاء ا حيتتاء ومتت   

يستتتية يف املتتتديريات ول يتتت  متتتل القيتتتادات السو 

  تل  القطاعات وااالي السويس
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ستتتتتاعد والعميتتتتتد ايهتتتتتاب ستتتتترا  التتتتتديل الستتتتتكرتري العتتتتتام امل  

ديريات والقيتتتادات التن يذيتتتة ورؤستتتاء ا حيتتتاء ومتتتديري املتتت     

اإ عبيتد  وا  ل  مل أبناء السويس كما حنتر الناحملت  عت   

افظ والستتتيد الكرمتتتاوي عنتتتوا جملتتتس النتتتواب والناحملتتت  حتتت    

كمتتتا .  و تتتة والناحملتتت  ستتتيد عبتتتدل عنتتتوا جملتتتس الشتتتيوخ

لكاتتت  حممتتد   تتارك إقلتتيم القنتتاة وستتيناء الةقتتايف برحملاستتة ا   

املتنعم حتالوة   نبيي حممد ب رع ثقافة السويس با را  عبتد 

اىل السويس ح ي  عبي عام مبحافظة السويس ملشاركة اا
افظتة  اكتتوبر ذكترى العيتد القتومي حمل    ٢٤احت ا ت اعياد 

ويس التتذى الستتويس وذلتت  بتتاملتنزل العتتام مبمشتتي أاتتي الستت   

الستتويس جتمعتتت فيتت  عشتترات ا    متتل  متتوا ني وااتتاىل   

سويس التذى  وعلي رأسهم اللواء عبد اايد  قر حمافظ ال

 اتتتالي ا تتتاد بتتتدور الةقافتتتة فتتتي انعتتتاش التتتذاكرة الو نيتتتة  

ي فتتر  الستتويس متتل ختتالإ ا حت تتاإ الكتتبري التتذى ضتتم كتت     

ة لقصتتر السمستتمية مبحافظتتة الستتويس متتع فرقتتة السمستتمي

فرقتتتتتة ثقافتتتتتة الستتتتتويس وفرقتتتتتة البمبو يتتتتتة للسمستتتتتمية و  

ال تتتر  السمستتمية حيتتاة وفريتتق البحريتتتة الستتويس وقتتدمت     

فتتتر  ااتتاني املقاومتتتة والبطولتتتة  اتتالي الستتتويس و تتتاركت  

متل التابلواتات   ال نون الشعبية لقصر ثقافة السويس بباقتة 

 للسويسا ستعراضية احت ا  بالعيد القومي 

ة توستتتطهم وستتتق عشتتترات ا   متتتل أاتتتالي الستتتويس الباستتتل 

وم اإلثتتنل  اللتتواء أا عبداايتتد  تتقر حمتتافظ الستتويس  اليتت  

رتوفيتتتق تواجتتتدوا مبنطقتتتة  شتتتي أاتتتي الستتتويس مبنطقتتتة بو 

ام ملشتتاادة موكتت  عربتتات الزاورالقادمتتة متتل امتتام ديتتوان عتت       

و تتو  احملافظتتة متترورا بشتتارع ا تتالء وا تتي  والكتتورني  و   

نتتة بتتالورود  التتي   شتتي أاتتي الستتويس مبشتتاركة ستتيارات مزي  

ختترى والزاتتور متتل  تتركات التتبرتوإ وعتتدد متتل الشتتركات األ   

حت تتتا  وااياتتتات وا جهتتتزة التن يذيتتتة واملصتتتاحل احلكوميتتتة ا

 تتال   تتهد حمتتافظ الستتويس ا كمتتا .٤٩بعيتتد الستتويس اإ 

ستتق حنتتور الستتهام الناريتتة مبنطقتتة  شتتي أاتتي الستتويس  و  

 وفرحتتتة عشتتترات ا   متتتل أاتتتالي الستتتويس الباستتتلة احت تتتا   

1973اكتتوبر  24بذكري عيتد الستويس القتومي و النصتر يف     

يتتتتا بيتتتتوت »موكتتتت  الستتتتيارات أانيتتتتة  تتتتاح  .علتتتتي العتتتتدو 

لسمستمية التيت     وعدد مل أانيات ا«السويس يا بيوت مدينيت

موكت   تقدم و.واحلروبردداا  ع  السويس فرتات احلصار 

افعتتل علتتم الزاتتور  تتباب ععيتتة الكشتتافة البحريتتة وا ويتتة ر

ليتتتا "و "ار أكتتت "مصتتتر وعلتتتم الستتتويس متتتردديل اتافتتتات   

بتد ار   تهد كرن تاإ عربتات الزاتور التدكتور ع     كما »مصر

داوي رمنتتتان ناحملتتت  حمتتتافظ الستتتويس وا ستتتتاذ خالتتتد ستتتع      

للمحافظةالسكرتري العام 
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لستويس مستاء   ت قد اللواء أا عبد اايد  قر حمافظ ا

رني  اليتتتتوم الةالثتتتتاء ميتتتتدان السمستتتتمية مبنطقتتتتة كتتتتو

ديتتتتد الستتتتويس ا ديتتتتد بعتتتتد ا نتهتتتتاء متتتتل أعمتتتتاإ التج 

عبتتد ار  والتطتتويراليت متتتت بامليتتدان ،نتتور التتدكتور    

عداوى رمنان ناحملت  حمتافظ الستويس وا ستتاذ خالتد ست      

لتتتتديل الستتتكرتري العتتتتام املستتتاعد والعميتتتتد إيهتتتاب ستتتترا  ا   

ظ أجتتتترى حمتتتتاف الستتتتكرتري العتتتتام املستتتتاعد للمحافظتتتتة    

تهناتتتتة الستتتتويس جولتتتتة واملمشتتتتي والكتتتتورني  ا ديتتتتد ل  

ستتتتويس املتتتتوا نل مبناستتتتبة ذكتتتتري انتصتتتتارات  تتتتع  ال 

   1973اكتوبر 24البطي يف 

ويس ستتي والتقتتي با تتحاب احملتتالت ا ديتتدة مبنطقتتة ستت

بالقواعتتد فيتتو واستتتمع التتيهم   مؤكتتدا علتتيهم بتتا لتزام  

وتبتتتتادإ .ونظافتتتتة احملتتتتالت والشتتتتكي ا متتتتالي للكتتتتورني 

وإ ا عمتاإ  احملافظ احلدي  مع الشباب ورواد املمشتي حت  

لستتتويس واحبتتتدمات التتتيت يتتتتم اجنتتتازات يف كتتتي احيتتتاء ا   

مؤكتدا علتي   واعماإ التطوير اليت تتم يف عدة جما ت  

احل ابنتتاء اننتتا مستتتمريل يف تقتتديم احبتتدمات العامتتة لصتت  

 .السويس الباسلة 

بتد الغتا رحملتيس    احملافظ يف ا ولة املهندسة فاتل عرافق 

ي ا ربعتل  حي الستويس واللتواء اشتام الشتيمي رحملتيس حت      

هندستتتة واللتتتواء عتتتار  ال كتتتاوي رحملتتتيس حتتتي عتاقتتتة وامل 

تاذة عاليتتتة فتتتاتل عبتتتد العظتتتيم رحملتتتيس حتتتي فيصتتتي وا ستتت

القيتتادات فريتتد رحملتتيس حتتي ا نتتايل ومتتديري املتتديريات و    

 .سويس التن يذية وا دارات ااندسية وقيادات حي ال
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الستتويس اللتتواء أا عبتتد اايتتد  تتقر حمتتافظ    افتتتتل 

الذي يعت  مشروع  شي النايي مبنطقة بورتوفيق و

راء متتتتتتن س جديتتتتتد ينتتتتتا  التتتتتي املستتتتتطحات احبنتتتتت 

ي النايتتي  شتتويقتتع الرتفيهيتتة مبحافظتتة الستتويس   

ي جانتت  أمتام كتتورني  بورتوفيتتق ولتتدل امليتال متتل كتت  

  ويشتتتمي حيتت  يقتتتع علتتي نا تتتية ختتتور قنتتاة الستتتويس   

مقاعتتتتد املشتتتتروع مكتتتتان  نتظتتتتار الستتتتيارات  و شتتتتي و  

تنوعتة  رخامية حما ة بالنايي فنال عتل جمموعتة م  

يتم متتتتتل ا نشتتتتتطة احبدميتتتتتة والرتفيهيتتتتتة والتتتتتيت ستتتتت    

فتتتتاا التتدكتور ا حنتتر . إفتتاحهتتا تباعتتًا يف املشتتروع 

ا ستتتتتاذ عبتتتتد ار رمنتتتتان ناحملتتتت  حمتتتتافظ الستتتتويس و 

يتتتتد خالتتتتد ستتتتعداوي الستتتتكرتريالعام للمحافظتتتتة والعم 

كمتتتت . ايهتتاب ستترا  التتديل الستتتكرتري العتتام املستتاعد     

ارة  تركة  حنر اللواء ماجد السرتي رحمليس جملتس إد 

س  تركة  اإلنتا  احلربي والشيع أمحتد احلز تي رحملتي   

بتتراايم خليجتي للتطتتوير الرياضتتي واحملاست  حممتتد ا  

حنتتتتتر عتتتتتدد متتتتتل القيتتتتتادات كمتتتتتا .متتتتتدير الشتتتتتركة 

ملتتديريات التن يذيتتة والستتادة رؤستتاء ا حيتتاء ومتتديري ا  

 احبدمية وعدد ا ري مل ااالي السويس
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الغتتا عنتتد  وقتتاإ اللتتواء عبداايتتد  تتقر  انتت  لتتيس كتتان مب      

لتتتي ذكتتتر ان الستتتويس أ تتتبحت متتتل احملافظتتتات األعتتتي ع    
الإ حمافظتتتة نظتتترا للتطتتتوير التتتتي  تتتهدت  ختتت    ٢٧مستتتتوى 

نتتة و أالتتها  ال تترتة املاضتتية   مؤكتتدا ان الستتويس أعتتي مدي  

ع عتل الستويس    ع  بطوىل و ننتاإ وتنتحية و ك تاا  دافت    
أكتتتوبر ٢٤وعتل مصتتر كلتها فتتي ملحمتتة معركتة ا ربعتتل    

دل وستتق حمتتافظ الستتويس عتتل ستتعادت  بوجتتو وأعتترب .١٩٧٣

ل  ا حت الية عشرات آ    مل أبناء املدينة الباسلة في ت

محد سعد  خالإ أوقدم .،نور خنبة  يبة مل فناني مصر 

 تتدقيا لتتو  ستتكوت ستتكوت  و »: احل لتتة  أ تتهر أاانيتت  منهتتا   

  وستتت لت ب يتتتدي  ولتتتو جبنتتتا ستتترية ا دعنتتتة  وعليكتتتي عيتتتون  

ختتمتتتتتت افيمتتتتتا .«ن ستتتتتي كتتتتتتري  وبصتتتتتلي وأنتتتتتت بتتتتتتتكلم   

  والتتتذى ا حت اليتتة ب قتتترة اناحمليتتتة ال نتتان مصتتتط ي حجتتتا  

قتتدمها  ت اعتتي معتت  ا مهتتور علتتي العديتتد متتل أاانيتت  التتذى   

قتتدم .الوجتتع  وابتتوي قتتالي زمتتان و  "يتتامنعنع  و خطتتوة :"منهتتا 

ناستتبة احل تتي ال تتا اإلعالمتتي حممتتد حلمتتي التتذي أقتتيم مب  

 ..1973اكتوير 24ذكري انتصارات  ع  السويس يف 

ستاء اليتوم    هد اللواء أا عبداايد  تقرحمافظ الستويس م  

يتتال ال نتتان   احل تتي ال تتا التتذي اقتتيم بشتتا ت السوايستتة وأح     

أمحتتتتد ستتتتعد وال نتتتتان مصتتتتط ي حجتتتتا  وكتتتتوراإ الشتتتتباب     

امعتتة  والرياضتتة ،نتتورالدكتور الستتيد الشتترقاوى رحملتتيس ج    

وا ستتتاذ الستتويس والدكتورعبتتد ار رمنتتان ناحملتت  احملتتافظ  

هتتتتاب خالتتتد ستتتعداوى الستتتتكرتريالعام للمحافظتتتة والعميتتتد اي    

الناحمل  امحد سرا  الديل السكرتري العام املساعد للمحافظة و

  ستتيد الشتتيوخ والناحملتت  عتتاإ عبيتتد والناحملتت    جملتتس خشتتانة 

اب ونتواب  الكرماوى والناحملبة ع ا  زاران أعنتاء جملتس النتو   

دية رحملتتتتتيس ا امعتتتتتة وعمتتتتتداء الكليتتتتتات والقنصتتتتتلية الستتتتتعو   

ة ومتتتتتديري املتتتتتديريات ورؤستتتتتاء ا حيتتتتتاء وا معيتتتتتات ا اليتتتتت

لستتويس وااتمتتع املتتدني و ةلتتي الشتتركات و تتباب جامعتتة ا 

ت تتتتتا ت وا    متتتتتل ابنتتتتتاء الستتتتتويس الباستتتتتلة مبناستتتتتبة إح

ال نتان وأ تعي  .1973اكتتوبر  24السويس بذكري انتصارات 

ي أمحتتتتد ستتتتعد و مصتتتتتط ي حجتتتتا  محتتتتتا  السواستتتتية   فتتتتت    

ة والتي أقيمتت  احت الية لياىل أضواء السويس النساة الةاني

والتتيت بتتدأت ا حت اليتتة   ٤٩مبناستتبة عيتتد املدينتتة الباستتلة اإ    

ريت  انتدور   ب رقة كتوراإ الشتباب والرياضتة بقيتادة ال نتان ا     

 .ع باحلنور واليت قدمت عدد ا ااني الو نية والتي أستمت



 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 

 ومتتتات إ تتتدار النشتتترة الشتتتهرية للمعل

متنتتتتتمنة2022أكتتتتتتوبر  تتتتتهرعتتتتتل 

يم التنظتتتتتتتت»بعنتتتتتتتتوان املوضتتتتتتتتوع األوإ

وان بعنتتتتتتتتاملوضتتتتتتتتوع الةتتتتتتتتاني واإلدارة   

ةالتتتتت  العاملتتتتتة   املوضتتتتتوع ال القتتتتتوى »

 .0التنامل اإلجتماعي»بعنوان 

 وليتتة املؤ تترات والتعليقتتات ا دإعتتداد

.أكتوبرلنشرة  هر

 لتتتي ب عمتتتاإ ا ستتتتعارة والتتترد عالقيتتتام

ا ست ستتتتتتتتتتتتارات وتقتتتتتتتتتتتتديم خدمتتتتتتتتتتتتة 

.تبةاملكمعلوماتية للمرتدديل علي 

 التتتتترد علتتتتتي ال اكستتتتتات التتتتتواردة متتتتتل

جملتتتتتتتس التتتتتتتوزراء ووزارة التاطتتتتتتتيق  

لتواردة متل   والتنمية احمللية واملكاتبات ا

.املاتل ةا هات 

 البيانتتتتات احبا تتتتة برتاختتتتيص إعتتتتداد

ندستية  املباني الصتادرة متل اإلدارات اا  

توبرأكباألحياء للمحافظة عل  هر 

–رخصتة  الرقتم  )األتي متنمنة 2022
ي مهندستتت–املوقتتتع –تتتتاريع الرخصتتتة 

نتتوع –استتم  التت  الرخصتتة –املشتتروع 

وذلتتت  (املتتتباعتتتدد  وابتتتق  –املتتتبا 

بنتتتتتاء علتتتتتي  لتتتتت  مركتتتتتز معلومتتتتتات  

0جملس الوزراء 

33

–للقاءات ا-االجتماعات  : ثانيا 
:  الندوات

متدير  ة ر عقد ا جتماع الشهري برحملاست 

لقترار  مركز املعلومات ودعتم اختتاذ ا  عام 

بتتتتتتتتتاملركز متتتتتتتتتديري اإلدارات والستتتتتتتتتادة 

متتتتتتتديري مراكتتتتتتتز معلومتتتتتتتات والستتتتتتتادة 

 العمتتي األحيتتاء واملتتديريات ملناقشتتة ستتري   

حللتتتوإ واملشتتتاكي التتتيت تعوقتتت  وإ تتتادا ا

.اااملناسبة 
 

 

:علوماتتقييم نشرات امل: ثالثا
علومتتتتات قامتتتتت  نتتتتة تقيتتتتيم نشتتتترات امل

لومتتتتات للمستتتتتويات بتقيتتتتيم نشتتتترات املع 

.األحياءالواردة مل 

 

 

:ين املتابعة الدعم الف: رابعا

مليدانيتتتة قامتتتت إدارات املركتتتز باملتابعتتتة ا

والتتتتتتتتدعم ال تتتتتتتتا لوحتتتتتتتتدات ومراكتتتتتتتتز  

–ت متتتتتتتديريا) املعلومتتتتتتتات للمستتتتتتتتويات 
 (.أحياء
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 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م



43

متةتي  ي ا جتماعأ بحت وساحملي التوا ي 

فتتتتراد وا أاميتتتتة كتتتتبرية لكافتتتتة املؤسستتتتات  

فري أدوات املتتؤثر واملهتتم يف تتتو خا تتة لتتدوراا  

التوا تي  تقنية وحديةة لتحقيق الت اعتي و 

ي متا  علتي كت  وا  تالع  ا  ترا  مع كافتة  

جمتتا ت يتعلتق مباتلتت  القنتتايا ستتواء يف 

حتتي  واحلكوميتة واحبا تة   عمي القطاعات 

  باتتتتتت حيتتتت.ا فتتتتراد علتتتي مستتتتتوى حيتتتتاة  

 يفور دتلع جتماعي  منصات التوا ي ا

ا  اتتتتتدا ولقيتتتتتقوتوجيتتتتت  التتتتتراي تشتتتتتكيي 

عتتت  ت عمتتتي املؤسستتتات جنتتتازات يف جمتتتا وا

أ تبحت  هتا انحساباتها علي تل  املواقع  بتي  

ها متل  منصة لتقديم احبدمات واحلصوإ علي

لتتتيتاإ احلستتتابات الرليتتتة للمؤسستتتات الختتت

هي ر التتتتذ ي ستتتت  متتتتتلتتتت  احبتتتتدمات  ا تقتتتتدم 

ستتتهد  التوا تتي بتتل املؤسستتات وا مهتتور امل 

 .  أنشطتها واعمااامل أداء
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عتتالم متتل أاتتم  يتتزات استتتادام أدوات اإل•

نهتتتتا ا جتماعيتتتتة يف القطتتتتاع احلكتتتتومي أ 

ا تتتتي ختلتتتتق مزيتتتتدًا متتتتل الشتتتت افية والتو

ور أقتتوى ال عتتاإ متتع املتتوا نل  وتولتتد  تتع 

ميتتتة بسياستتتة وختتتدمات املؤسستتتات احلكو  

جانتت  وبالتتتالي تكتستت  ثقتتة أكتت  متتل    

ىل عهتتور  كنتت  الو تتوإ إ.. املتتوا نل

ورات علتتتي نطتتتا  أوستتتع باستتتتادام املنشتتت   

اليت يتم ترو ها

ملوكبال يس  حةعليالنشريعد•

ابعلمتللتتيلاليتالراحملعةالطر 

 تققحماآخرعليا  العواملعجبل

ناسبةمتستني كنتإذا.املؤسسة

اماستادفيمكن املؤسس ينظمها

 .عنهالإلعالنفيسبوكمناسبات

سيةالرحمليالت ا ييمشاركة كن •

 .احلنورنسبةوزيادة

س بتوك  ر توثيق  ت حة ال تي  

ظتتة احبا تتة بتتديوان عتتام حماف

ةقتت  الستتويس وذلتت  لزيتتادة ال  

بل املؤسسة واملوا نل
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 يومي نشر اا خبار احبا ة باحملافظة بشكي1.

نشتتتر . و اي التنويهتتتات احبا تتتة بانقطتتتاع احبتتتدمات ا2

 .باحملافظة تنويهات خا ة 

نشر ا عالنات احبا ة باملديريات . 3

الرتويتتتتتتتج للمهرجانتتتتتتتات و ا حت تتتتتتتا ت احبا تتتتتتتة  . 4

 .باحملافظة 

 .«ات احبنراءمبادرة املشروع»نشر املبادرات  مةال 5.

أضافة حالة الطقس ا سبوعية للمحافظة. 6. 

 املزادات احبا ة مبحافظة السويس 7.

املعلومات احبا ة بالتوا ي مع مركز امل.  .علومات 8
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تبةالتوثيق واملكنشاط
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 لكترونيةدارة اإلاإل :أسم  الكتاب

 عبد الرحمن توفيق 0د : المؤلف

 المحتويات
قرابطت     اصتن  متقمعتات تع ت  م-بناء السيناريوهات والعودة من المستقبب    

فتتتن اصتتتن  ماقبتتتا بتتتم اورا   متتتا-تنظتتتي  المعرفتتت  فتتتن بيتتتت  ا  قر تتت   -
 اسقعد ل مسقبب  الرقمن –ماياروسف  

رصاد التوي ا  المجلة 

 المحلية
ن حتت–حتتن ابربعتتين –حتتن الستتويب –الستتويب ب تتد   –اصتتوت ابربعتتين 

–اخبتتار الستتويب–ابنتتاء الستتويب –صتتوت البنتتاة –حتتن عقاقتت  –فيصتت  
 0وايس را  الشباب الس–الفرسان –البداي  المصري  –السوايس  –الوعن 

م

مر وزيرررة الئي ررة ك ررارل ؤرر  المررؤك1

الرررررررررروولا للم رررررررررررو  الئح رررررررررر  
TuoMali 2022

2022-10-11شئون البيئةالمصرى اليوم

انتظررررام كوريررررو ايرز ال رررر ير  رررر  2

وضررررب ايفرررري  ؤررررا .. المرررريار ي 

ايسواق
اليوم السافع

مديريةةةة –مديريةةةة العةا ةةةة 

التموين والتجاةة 
18-10-2022

لجنرة ل ر   24كخصري  : الصحة3

روس الط ب المكت ف إصافتهم ففير

سا
اليوم السابع

–مديريةةة الوةةئون ال ةة ية
ممديرية التربية والتعلي

20-10-2022

قصرررور ال ةاؤرررة كحتفرررى  رررع أ رررالا4

ارات السويس فال يو الةرو ا وانتصر

أكتوفر
2022-10-25ق ر ثقافة السويس اليوم السابع
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إستمارة البيانات البليوجرافية

 أخالقيات البحوث الطبية عنوان الكتاب

 144 عدد الصفحـــــــات

  وفاء السيد عبد العاإ0د املــــــؤلف

 600 التصنيف

 املطبعة
أكاد ية البح  العلمي والتكنولوجيا

اتتتة األجتتتواء   دعتتتم البحتتت  العلمتتتي والبتتتاحةل وختصتتتيص ميزانيتتتة كافيتتتة تهي      •

0املناسبة  للباحةل

حية لنشتتتتر عقتتتتد دورات تدريبيتتتتة للبتتتتاحةل فتتتتي جمتتتتاإ البحتتتتوث الطبيتتتتة والصتتتت   •

ة إنشتتتاء  تتتان أخالقيتتتات البحتتتوث الطبيتتت    تشتتتجيع 0الطبيتتتةأخالقيتتتات البحتتتوث  

0إ العربيةملراجعة ومتابعة البحوث في ا امعات واملراكز البحةية في الدو

صتر العمتي علتي    إنشاء جهة  حمددة يتتم فيهتا تستجيي كتي  تان األخالقيتات مب      •

0ات البحةية وضع ميةا  وقواعد للبحوث الطبية أن تلتزم بها كي املؤسس

لمشتتاكي توعيتتة ااتمتتع ب اميتتة البحتتوث الطبيتتة وا تتاد احللتتوإ والعالجتتات ل     •

0الصحية

عربتتي وتبتتادإ  تشتتجيع إنشتتاء  نتتة عامتتة ألخالقيتتات البحتتوث الطبيتتة للتتو ل ال       •

0احب ات
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موضوع النشرة

صتتتر  تتتارك بهتتتا لولتتتت احت تتتا ت  تتتع  الستتتويس بعيتتتداا القتتتومي  ملستتترية يف حتتت  م 

  الستتتتويس عشتتتترات ا    متتتتل املتتتتوا نل التتتتذي نزلتتتتوا للشتتتتوارع واملنتزاتتتتات بكتتتتورني 

لستتهام الناريتتة عشتترات ا    ملشتتاادة عتترف اجتمتتع .ا حت اليتتةلالستتتمتاع بتتاألجواء 

ام عتتام  احيتتاًء  التتذيل اعتتتادوا ا ستتتمتاع بتت  يف الرابتتع والعشتتريل متتل أكتتتوبر متتل كتت       

حمتتافظ وقتتاإ .1973لتتذكرى انتصتتار املقاومتتة الشتتعبية علتتي ا تتي  الصتتهيوني عتتام    

لتتتت  ابعتتتا  الستتتويس اللتتتواء عبتتتد اايتتتد  تتتقر  إن أجتتتواء ا حت تتتا ت اتتتذا العتتتام مح    

عورام  تلً تتتتا  حيتتتت  اختلطتتتتت مشتتتتاعر  فرحتتتتة املتتتتوا نل بتتتتذكرى النصتتتتر متتتتع  تتتت  

حمتتتافظ فتتتتتل وا.بهتتتابتتتالتغريات التتتيت  تتترأت علتتتي  تتتكي الستتتويس وا اتمتتتام الدولتتتة    

يتتادات تن يذيتتة الستتويس وناحملتت  احملتتافظ  شتتي النايتتي مبنطقتتة بورتوفيتتق ،نتتور ق   

أاتالي الستويس   ت تي  واح. وأمنية وحنور  ع  مل تشهدل السويس منذ سنوات  ويلتة 

اجتتدوا مبنطقتتة الباستتلة توستتطهم اللتتواء عبداايتتد  تتقر حمتتافظ الستتويس  حيتت  تو   

لقادمتتة متتل  شتتي أاتتي الستتويس مبنطقتتة بورتوفيتتق ملشتتاادة موكتت  عربتتات الزاتتور ا   

 تو  التي   شتي    امام ديوان عام احملافظة مرورا بشارع ا الء وا تي  والكتورني  وو  

رتوإ وعتدد متل   أاي السويس مبشاركة سيارات مزينة بالورود والزاور مل  تركات التب  

ت تتا  بعيتتد  الشتتركات األختترى وااياتتات وا جهتتزة التن يذيتتة واملصتتاحل احلكوميتتة اح    
 .٤٩السويس اإ 
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موضوع النشرة

بتتد كمتتا  تتهد كرن تتاإ عربتتات الزاتتور التتدكتور ع  

تاذ خالتتد ار رمنتتان ناحملتت  حمتتافظ الستتويس وا ستت

د ايهتاب  سعداوي السكرتري العام للمحافظتة والعميت  

قيتتتتادات ستتتترا  التتتتديل الستتتتكرتري العتتتتام املستتتتاعد وال 

يات التن يذيتتتتتة ورؤستتتتتاء ا حيتتتتتاء ومتتتتتديري املتتتتتدير  

 وا  ل  مل أبناء السويس

كرمتتاوي كمتتا حنتتر الناحملتت  عتتاإ عبيتتد والستتيد ال 

ة عنتتتتتوا جملتتتتتس النتتتتتواب والناحملتتتتت  حتتتتتافظ  و تتتتت  

كمتتتا .الشتتتيوخوالناحملتتت  ستتتيد عبتتتدل عنتتتوا جملتتتس 

ريتتتتة  تتتتهد حمتتتتافظ الستتتتويس إ تتتتال  الستتتتهام النا   

ور وستتتتق حنتتتت مبنطقتتتتة  شتتتتي أاتتتتي الستتتتويس 

حت تتا  عشتترات آ   متتل أاتتالي الستتويس الباستتلة ا  

وفرحتتة بتتذكري عيتتد الستتويس القتتومي و النصتتر يف   

لزاتتور موكتت  اوتقتتدم . علتتي العتتدو1973اكتتتوبر24

افعتتتل  تتتباب ععيتتتة الكشتتتافة البحريتتتة وا ويتتتة ر  

ار "علتتتتم مصتتتتر وعلتتتتم الستتتتويس متتتتردديل اتافتتتتات  

 .»ليا مصر"و "أك 
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 ما او قانون تسجيي العقارات ا ديد؟
؛ واتو القتانون   2022مايو 7  الذي ر العمي وفقًا ل  مل يوم السبت املوافق 2022لسنة 9او القانون رقم 

 .الذي أعطي لكي موا ل احلق في تسجيي العقار احبا  ب 

ديم التذي ضتم عتدة    وضع اذا القانون العديد مل التستهيالت للمتوا نل  علتي اترار القتانون القت      كما 

صتتوإ علتتي حكتتم  تتحة  تستتلي امللكيتتة  و تتوإ متتدة التقاضتتي قبتتي احل  : إجتتراءات يصتتع   تن يتتذاا؛ مةتتي 

 .ون اذ كإجراء استباقي لتسجيي العقارات واألراضي الغري م سجلة

تسلستي امللكيتة  إذ   عالوة علي ذل   فقد وضع القانون ا ديد إجراءات ميسرة؛ تنتمنت انعتدام  ترط   

ريبة التصترفات  يوجد أينًا إمكانية فصتي ضت  . سنوات فيما فو 5يك ي فقق وجود احليازة ااادحملة ملدة 

 .  يوم37ألال  العقارية عند التسجيي  وأخريًا ر وضع حد زما ل رتة التسجيي؛ م دت  علي ا

 ما او ااد  مل وراء إ دار القانون ا ديد لتسجيي العقارات؟
لحتتد متتل امتنتتاع  يهتتد  قتتانون تستتجيي العقتتارات ا ديتتد إىل القنتتاء علتتي أزمتتة التستتجيي العقتتاري؛ ل   

 .ية العقاريةاملوا نل عل أداء إجراءات الشهر العقاري التي تك ي احلماية القانونية للملك

 ون ا ديد؟ما اي احلا ت التي حيق اا تسجيي العقارات والشقق يف مصر وفقًا للقان

 :ا ديد؛ أ  وامحا ت حيق حيق اا تسجيي العقارات والشقق يف مصر  وفقًا للقانون3اناك 

 مل  ل  عقد نهاحملي مبلكية العقار؟
 .عاًما  مع وجود إيصاإ م رفق يةبت حيازت  ل 15مل وضع يدل علي عقار ملدة 

ي ستتنوات  متتع وجتتود إيصتتاإ املرافتتق أو عنوانتت  فتت      5متتل  لتت  عقتتد عتتريف ابتتتداحملي  متتر علتتي حيازتتت         

 .البطاقة

إ  انتصتارًا  تغريًا علتي    وأخريًا   كننا القوإ أن اذل التعديالت اليت  احبت القانون ا ديد ما اتي 

ة   اتذا وتعتت  التعتديالت الراانتة م نصت      2021التعديالت اليت متت مناقشتتها وت جيتي العمتي بهتا عتام      

 !ومرضية  ملة قطاع الشع  املصري
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء  تشغيل الشبابالقوى العاملة وقطاع: املوضوع الثاني

:2021ظة عن عام حسب نوع القطاع يف احملافالعاملنت بيان -1

2022/ 10/ 15: تاريخ البيان مديرية القوي العاملة                                                                               : البيان مصدر

احلتتيم

نوع القطاع

علة
إستةماريخا عامحكوميإدارة حملية

0006970697السويس1

002249202494األربعل2

070149601503فيصي3

01125350548عتاقة4

0007920792ا نايل5

0814601206034إعالي احملافظة

 :التعليق

 (6034)بلغ عدد العاملني على مستوى احملافظة هذا العام 

(11)ويليه فى قطاع احلكومى ( 14)ويليه فى القطاع العام 6012)بلغ عدد العاملني فى القطاع اخلاص

:التوصيات

.تعلن عن حجم البطالةيوصي املركز بضرورة متابعة حركة العمالة يف القطاع اخلاص واإلستثماري إلستخراج مؤشرات

السويب ا ربعين فيص  عقاق  التناين

حاومي 0 0 7 1 0

عام 0 2 0 12 0

خاص  697 2492 1496 535 792

0
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء

::2021بيان منشآت القطاع اخلاص بأحياء احملافظة خالل عام -2

 2022/ 10/ 15: تاريع البيان مديرية القوي العاملة  : مصدر البيان 

احلتتيم

 ود المن آت حسب  ود ال ا لي  فها

ا ملةف كةر50مل 49-10مل 9-5مل 4-1مل 

ت
شآ

من

عماإ

ت
شآ

من

عماإ

ت
شآ

من

عماإ

ت
شآ

من

عماإ

ت
شآ

من

عماإ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

1
السوي

 
37057329106003439981226603413761508841019148853133

2
األربع

يل
14531561171531012380955531957147525031223

250361278041013481281480263174780690685100062545فيصي3

0000005221302031072620374015928333943عتاقة4

5
ا نا

يل
783952633172354033525792137570

إعالي 

احملافظة
2856118571924101852518128767049021693801632764130571027914
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
حسب املؤهالت  ةباحملافظ( مكاتب العمل ) نتبيان املسجل-3

:2021الدراسية خالل عام 

 

 2022/ 10/ 15: تاريع البيان مديرية القوي العاملة     : مصدر البيان 

م
الحــ

ي

 ؤ  ت 

 ليا

ؤوق 

 توسط
 توسط

أقى 

   

 تو

سط

عماإ

الجملة

إجمال   ود 

سكان 

المحاؤظة 

التةويري

حرفي
خدمات 

معاو  

ر
 و
ذ

ث
 ا
إ

ر
 و
ذ

ث
 ا
إ

ر
 و
ذ

ث
 ا
إ

ر
 و
ذ

ث
 ا
إ

ر
 و
ذ

ث
 ا
إ

ر
 و
ذ

ث
 ا
إ

ر
 و
ذ

ث
 ا
إ

ر
 و
ذ

ث
نا
إ

1
السو

يب
5272430095210019529132169493094423542500

2
ا ر

بعين
75025794262146200171325315913304362928144766139090

3
فيص

ل
78127866171915100804128575107241758110053296590

305702442431900313491403710251794021238636 عقاق4

5
التن

اين
101289197250049010357116312683207238369545

إجمال  

المحاؤظة
2464876193488401780035155623009653100212317402129386360

:التعليق
(  12338)مبكات  العمي 2021إعالي عدد املسجلل عل عام-1

2020عام عل العام املاضي حي  كان عددام( 3688)ب رت اع  قدرل 

الت   ثم املؤا%61  وجاء يف املركز األوإ العماإ بنسبة (8650)

  ثم فو  %12  يلي  املؤاي املتوسق بنسبة %25بنسبة العليا

%2متوسق بنسبة
توى مل إعالي املسجلل علي مس% 23متةي اإلناث نسبة -2

 .احملافظة

.عددالسكانمل إعالي % 1سبة املسجلل مبكات  العمي ن-3

10021

2317

ذ ور إ اث

المسجلي  فمكاكب ال مى

المست ين بمااتب العم 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:2021ل عام بيان األجانب املرخص هلم بالعمل يف احملافظة خال-4

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تمديرية القوي العاملة           : مصدر البيان 

 :التعليق

 2021ثبات عدد األجان  املرخص ام بالعمي يف احملافظة خالإ عام -

 :التو يات-

التعاون املةمر بل يو ي املركز بنرورة اإلاتمام بوضع ال امج اليت تشجع علي-

ة التنمية إىل أبناء احملافظة واألجان   ا يساعد علي تبادإ احب ات ويدفع بعجل

 .األمام

 

ا نسيةم

عدد الرتاخيص

ا عالي جتديدأوإ مرة

عل إناثذكورعل إناثذكور

0003033فلسطينتتتتي1
2026068انتتتتتتتتتتتدي2
0000111ليبي3 
1013034سودانتتتتتتتي4
0001011أردنتتتتتتتتتتي5
1010001 يني6
0001011بنجالدي 7

4041411519اإلعالتتتتتتتتتي
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء احملافظة عام  من محلة املؤهالت بنتبيان املسجل-5

2021:

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تمديرية القوي العاملة          : مصدر البيان 

 التعليق
ب رت اع(4599)2021عاملعالعاملةالقوىمديريةلسجالت بقًااملؤاالتمحلةملاملتعطيإعاليبل -1

 .(4599)املتعطيإعاليكانحي  2020عامعل(1209)قدرل

 0ناثا(  ر)وذكر(  ر)2020عاماملسجللاملشتغللعددفإنالعميمبكت املسجلةللبيانات بقًا-2

 

نوع املؤايم

متعطي
إعالي قوة العميمشتغي

سبق ل  العميمل يسبق ل  العمي

أنةيذكرأنةيذكرأنةيذكرأنةيذكر

1
أقي مل 

املتوسق
00000000

840178000000متوسق2

3
فو  

املتوسق
19348000000

2464876000000عليا4

34971102000000اإلعالي

76% 

24% 

 عيع املؤاالت

 إناث ذكور



156

اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:نواعها بيان النقابات العمالية واملهنية وأ-6

 2022/ 10/ 15: اريع البيان مديرية القوي العاملة                  ت: مصدر البيان 

 التعليق

وعدد نة54والعماليةاملهنيةالنقابات انعددبل *

 عنو52094ا عناء

 نوع النقابة  إسم النقابةم

(عمالية/ مهنية)

عدد األعناءعدد اللجان

4935157عمالية ان عمالية1

516937مهنية تتتتتتان مهنية2

5452094اإلعالي
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:  2021ظة خالل عامعلى مستوى أحياء احملافيننتواملعنتبيان باملسجل-7

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تمديرية القوي العاملة                      : مصدر البيان 

 التعليق

عامالعاملةالقوىيةمديرلبيانات بقًاالعجزةإليهممنافًااملسجللعددإعاليبل -1

 .%19اإلعاليملاإلناثنسبةوبلغت (12710)2021

وبلغت (6187)2021امععلالعاملةالقوىمديريةلبيانات بقًااملقيديلعددإعاليبل -2

 .%24اإلناثنسبة

 

احلتتتيم
إىل نسبة التعيلاملعينوناملسجلون

املسجلل إناثذكورإناثذكور

%97131649220554.16السويس1

%4475994195455645.90األربعل2

%2471604128535453.30فيصي3

%104519041413444.37عتاقة4

%131532957222148.24ا نايل5

%1027724334717147048.68إعالي احملافظة

81%

19%

إجمال  المسجلون

ذ ور

إ اث

76%

24%

إجمال  الم ينون

ذ ور

إ اث
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء حسب نوع  حملافظةعلى مستوى أحياء انتواملعيننتبيان باملسجل-8

:  2021العمالة خالل عام 

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تمديرية القوي العاملة               : مصدر البيان 

 التعليق
 .%19اإلعاليملاإلناثونسبة (12710)العمالةنوعحس 2021عاماملسجللإعاليبل .1

العجزةوأخريًا %32ال نيةالعمالةنسبةثم%28بنسبةاريال نيةالعمالةثم%36لإلعاليبالنسبةاملؤاالتنسبةبل .2

 .%4بنسبة

 :التو يات

املعروضةالعمير فملالحملمةالعمالةأنواعكافةتااييوإعادةبتدري اإلاتمامبنرورةاملركزيو ي*

 .البطالةحجمملللحدواملتوفرة

نو  ال مالةم
نسئة الت يي  إلاالم ينونالمسجلون

المسجلي  إ اثذ ورإ اثذ ور

%3515562192351159.70عمال  فني 1

%300965383331031.21عمال  غير فني 2

%00000.00صبي 3

%2561161888272.58عتزة4

%34971102177356750.88مؤهمت5

%1027724334717147048.68اإلجمال 

0

1000

2000

3000

4000

ذ ور إ اث

إجمال  المسجلون

عمال  فني 

عمال  غير فني 

عتزة

مؤهمت

0

500

1000

1500

2000

ذ ور إ اث

إجمال  الم ينون

عمال  فني 

عمال  غير فني 

عتزة

مؤهمت
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء حسب نتخلرجيفرص العمل اليت مت توفريها لشباب ا-9

:2021النوع خالل عام 

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تمديرية القوي العاملة                    : مصدر البيان 

 التعليق

القوىةمديريملالواردةللبيانات بقًا*

توفريااراليتالعميفر عددأنيتبلالعاملة

منها(عميفر ة6170)2021عامعلللشباب

(لإلناث1458)و (للذكورعميفر ة4712)
 .%24اإلعاليملاإلناثونسبة

 :التو يات

ا هوديفاإلستمراربنرورةاملركزيو ي•

املةالعالقوىمديريةقبيملاملبذولة

لعميافر مل كلقدرأك لتوفري

 .البطالةمشكلةحلي

احلتتيم

تعيينات 

بالقطاع 

احلكومي

تعيينات بالقطاع 

احبا 

تعيينات 

بقطاع 

األعماإ

اإلعاليأخرىالس ر للاار 

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

ور
ك

ذ

ث
نا

إ

00491206000000491206السويس1

0019445481100001945549األربعل2

5212853470000001290349فيصي3

01405130930000414134عتاقة4

00572220000000572220ا نايل5

إعالي 

احملافظة
5346971451104000047121458

ذ ور إ اث

تعيينات بالبطاع 
الحاومي

5 3

تعيينات بالبطاع الخاص 4697 1451

تعيينات ببطاع ا عمال 10 4

5 3

4697

1451

10 4
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
حسب نت خلرجيفرص العمل اليت مت توفريها لشباب ا-10

:2021املؤهل خالل عام 

 2022/ 10/ 15: تاريع البيان مديرية القوي العاملة                  : مصدر البيان 

 التعليق

)2021لعامؤاياملحس احبر للشبابتوفريااراليتالعميفر إعاليبل .1

)قدرلب رت اع(عميفر ة2340 737 )
نسبةباملتوسطةاملؤاالتيليها %78بنسبةاألوإاملركزالعلياللمؤاالتالعميفر أحتلت.2

 .%4بنسبةاملتوسطةفو املؤاالتوأخريًا 18%

وأخريًا %1.3بنسبةاألعماإقطاعيلي  %98.5بنسبةاألوإاملركزاحبا القطاعاحتي.3

 .%0.2بنسبةاحلكوميالقطاع

النو الح م

اإلجمال ك يينات فالةطا  الخاصك يينات فةطا  اي مالك يينات فالةطا  الحكو  

ع يا
فو  

مقوسط 
ع يامقوسط 

فو  

مقوسط 
ع يامقوسط 

فو  

مقوسط 
ع يامقوسط 

فو  

مقوسط 
مقوسط 

السويب1

000000294040294040ذ ور

000000147015147015إ اث

ابربعين2

00010040235974033597ذ ور

00010010614351071435إ اث

فيص 3

50000046124914662491ذ ور

200000138218140218ا اث

عقاق 4

00060313313761391379ذ ور

0013003711040111ا اث

التناين5

0000004044740447ذ ور

0000002001820018ا اث

7011103179693447179693451إجمال  المحاؤظة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء حسب نت خلرجيفرص العمل اليت مت توفريها لشباب ا-11

:2021املؤهل خالل عام 

 2022/ 10/ 15: تاريع البيان مديرية القوي العاملة               : مصدر البيان 

 :التعليق

 .(12710)2021عامالعميقوةإعاليبل .1

 .(%1.6)2021عامعلالسكانإىلالعميقوةنسبةبل .2

 .(%1.0)2021عامعلالسكانإىلالبطالةنسبةبل .3

احلتتتيم

نسبة عدد قوة العميعدد السكان التقديري

قوة 

العمي 

إىل 

السكان 

)%(

نسبة 

البطالة 

)%(
اناثذكور

إعاليمتعطللمشتغلل

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

%1.5%4423542500009713169713161.5السويس1

%0.8%14476613909033040117199444759941.9األربعل2

%1.6%1005329659000247160424716041.6فيصي3

%1.0%4021238636453059219010451901.6عتاقة4

%0.4%72383695451036027932913153291.2ا نايل5

%1.0%40212938636047930548424331027724331.6إعالي احملافظة

 :من أبناء احملافظة اجلمهوريةبيان اهلجرة خارج -12

الحـــ م
الهجرة خار  الجمهورية

إجمال إ اثذ ور

السويب1

اليــوجـــــــــــــو
ا ربعين2

فيص 3

عقاق 4

ـــــــــــالجناي 5

 2022/ 10/ 15: تاريع البيان مديرية القوي العاملة                             : مصدر البيان 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء  جتماعي            التضامن االقطاع: املوضوع الثالث

:2021ام بيان الوحدات اإلجتماعية ع-1

2022/ 10/ 15: اريع البيان تمديرية التنامل ا جتماعي                                                         : مصدر البيان 

 :التعليق

  يليتت  حتتي %32  ونستتبة حتتي األربعتتل بالنستتبة لإلعتتالي  (وحتتدة إجتماعيتتة60)2021بلتت  عتتدد الوحتتدات اإلجتماعيتتة عتتام  -

  وأختريًا حتي عتاقتة بنستبة     %16  ويت تي حتي ا نتايل يف املركتز الرابتع بنستبة       %23  ثم حي السويس بنسبة %26فيصي بنسبة 

3.% 

 :التو يات

 .سعات العمرانية املستقبليةيو ي املركز بنرورة زيادة عدد الوحدات اإلجتماعية يف حي عتاقة حي  تتمةي في  التو-

الحام

 ود السكان التةويري

 ود الوحوات 

االجتما ية

نصيب 

الوحوة 

االجتما ية 

   السكان

ا اثذ ور

4423542500146195السويب1

1447661390901914940ابربعين2

100532965901612320فيص 3

4021238636239424عقاق 4

7238369545915770التناين5

4021293863606088649اجمالا المحاؤظة

14; السويب

19; ا ربعين

16; فيص 

2; عقاق 

9; التناين

 ود الوحوات اإلجتما ية
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء :2021نشاط اخلدمات الضمانية عام -2

 2022/ 10/ 15: لبيان االتنامل ا جتماعي                                                     مديرية : مصدر البيان 

ي
حل

ا

معا ات ضماني 

عانسايتامعجز كلي ياوخ 
اسر 

مسجون
مطلقاتمعا مهجورةارامياو د مطلقات

عدد

مبل 

عدد

مبل 

عدد

مبل عددمبل عددمبل 

عدد

مبل عددمبل عددمبل عددمبل عددمبل 
اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

س
وي

س
ال

36

25
05

8

00

22
6124

30
03

9

5

19
38

0

0000

12
9237

15
19

88

132
30062

26
13

25

ل
بع

 ر
ا

12

28
11

1

11

23
92

3

1216

13
49

09

15

60
55

3

5

22
61

3

2135

23
97

92

25
4

10
07

48
3.

23

000038
8

15
21

67
8.

15

صي
في

12

97
2721

10
33

6

46

50
26

3

4

17
76

5

2

93
9258

54
91

0

66

28
05

99

6

26
34

4

0014
7

59
31

75

ق 
تا

ع

10

60
0900

59
0423

21
67

8

3

11
62

8

3

13
15

2

58

57
16

9

69

28
19

85

3

12
07

2

3

11
82

8

10
5

42
55

44

ل
اي

 ن
ا

23

20
36

9

10

62
3247

55
87

2

5

18
73

4

8

40
65

5

68

51
86

5

29
1

11
56

97
4.

31

001

61
37

19
3

76
31

46

ظ 
اف

حمل
ىل ا

عا
ا

813

89
27

4

42

48
65

6

2436

29
27

61

32

12
80

60

18

85
81

2

3759

40
50

28

71
7

28
79

02
9.

54

10

38
73

9

4

17
96

5

89
5

35
64

86
8.

15

حي  كان 2020عل عام ( 44148864)ب خن اف  قدرل( 75520252)2021بل  إعالي حجم املعا ات النمانية عام :التعليق

 (.51700916)2020حجم املعا ات عام 

احلياة الكر ة للعديد مل يو ي املركز بنرورة اإلستمرار يف تقديم تل  املساعدات النمانية اليت تنمل: التو يات

 األ اا 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء :2021نشاط مساعدات أسر اجملندين عام-3

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تالتنامل ا جتماعي                                             مديرية : مصدر البيان 

 :التعليق

 (.أسرة13)2021بل  إعالي عدد األسر املست يدة مل أسر اانديل عام .1

     2020عل عام ( 2135)بإخن اف قدرل ( جني 795)2021بل  إعالي قيمة اإلعانة عام .2

 :التو يات

سر اانديل مع ضرورة يو ي املركز بنرورة اإلستمرار يف تل  األعماإ احبريية اليت تقدم املساعدة أل-

 .اإلستمرار يف زيادة املبال  اليت تصر  ام لتناس  مع إرت اع األسعار

عدد ا سر احليم

املست يدة

رةمتوسق نصي  ا ساعاىل قيمة ا عان 

000السويس1

112530ا ربعل2

000فيصي3

1285071عتاقة4

000ا نايل5

13975101اعاىل احملافظة

0

5

10

15

السويب ا ربعين فيص  عقاق  التناين

عدد ا سر المسقفيدة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء :2021ام توزيع اجلمعيات األهلية اإلجتماعية ع-4

 2022/ 10/ 15: البيان اريعتالتنامل ا جتماعي                               مديرية : مصدر البيان 

 :التعليق

حي   ( 473)2021عدد ا معيات األالية عام .1

   (ععية2)اخن ا عدد ا معيات اذا العام مبقدار 

 0(475)2020حي  بل  عددام عام 

ي  عدد جاء حي األربعل يف املركز األوإ مل ح.2

ي يلي  حي  ا معيات يلي  حي السويس ثم حي فيص

ل حي  عدد ا نايل و حي عتاقة يف املركز األخري م

 .ا معيات

 :التو يات

معيات األالية يو ي املركز بنرورة ت عيي دور ا -

 .يف أداء أنشطتها ومتابعتها بص ة دورية

وة وذل   تشجيع ا معيات اليت بها نشاط ملح-

ل خالإ  بدعمها وتيسري اإلجراءات الالزمة لت عيلها م

 .القيادات التن يذية للدولة

احليم

عدد ا معياتعدد السكان التقديري
اعاىل عدد 

ا معيات

نصي  

ا معية مل  

السكان معانةاناثذكور
اري  

معانة

442354250017119136678السويس1

144766139090171421591880ا ربعل2

10053296590759663060فيصي3

4021238636247491606عتاقة4

72383695459546313019ا نايل5

40212938636052421473اعاىل احملافظة

السويب
29%

ا ربعين
34%

فيص 
14%

عقاق 
10%

التناين
13%

إجمال   ود الجم يات
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء :2021ي عام نشاط مجعيات تنمية اجملتمع احملل-5

 2022/ 10/ 15:البيان تاريع: التنامل ا جتماعيمديرية : مصدر البيان 

 :التعليق

 (  ععية34)2021بل  عدد ععيات تنمية ااتمع احمللي عام .1

 (  مست يد590)بل  عدد املست يديل مل نشاط ععيات تنمية ااتمع احمللي .2

 :التو يات

 .دمة كافة فاات ااتمعيو ي املركز بنرورة التوسع يف األنشطة اليت تقدم مل خالإ تل  ا معيات لنمان خ-

احليم
عدد السكان التقديري

عدد ا معيات

 

اعاىل عدد  

ا عناء
املست يديل

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

السو 1
442354250011150405080

علا رب2
1447661390901530015050100

1005329659012552020فيصي3

402123863612552020عتاقة4

ا نايل5
723836954561503080150

اعالي احملافظة
40212938636034650230220370

0

5

10

15

السويب ا ربعين فيص  عقاق  التناين

إجمالي عدد التمعيات
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء  :ظةنشاط التأهيل االجتماعي يف احملاف-6

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تالتنامل ا جتماعي                                                                       مديرية : مصدر البيان 

:التعليق

0( حالة2684)2021بل  عدد احلا ت املتقدمة عام 

0( حالة2224)2021بل  عدد احلا ت املست يدة عام 

.علي مستوى احملافظة% 83نسبة احلا ت املست يدة إىل املتقدمة 

:التو يات
باب الذي يتم ت ايل  مل خالإ يو ي املركز بنرورة اإلستمرار يف التعاون بل مراكز الت ايي ورجاإ األعماإ والشركات الصناعية لتشغيي الش

.توفري فر  عمي مناسبة

م

 
احلي

احلا ت املست يدلعدد احلا ت املتقدمة
ىل نسبة املست يديل ا

املتقدمل

اناثذكوراناثذكور

4691654691651:1السويس1

6462566462561:1ا ربعل2

975294521:2فيصي3

3651271421542:1عتاقة4

371136167792:1ا نايل5

اعاىل 

احملافظة

19487361518706

0

200

400

600

800

1000

السويب
ا ربعين

فيص 
عقاق 

التناين

عدد الحابت المقبدم  عدد الحابت المسقفيدة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:2021نشاط دور احلضانة خالل عام -7

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تالتنامل ا جتماعي                                                                      مديرية : مصدر البيان 

 :التعليق

 %.65وبلغت نسبة اإلناث مل اإلعالي (2340)2021بل  عدد األ  اإ يف سل احلنانة عام .1

 %.52ونسبة امللتحقل بالنسبة إلعالي السعة ( 1623)2021بل  إعالي سعة دور احلنانة عام .2

 

احلتتتيم

نانة عدد األ  اإ يف سل احل

سنوات( 1-5)
عدد دور 

احلنانة

عدد األ  اإ بدور 

احلنانة
إعالي سعة 

دور احلنانة
إناثذكورإناثذكور

2001502713797234السويس1

26032027189183372األربعل2

31038028200350550فيصي3

20018011150132282عتاقة4

1901501810085185ا نايل5

116011801117768471623إعالي احملافظة

0

100

200

300

400

500

600

السويب ا ربعين فيص  عقاق  التناين

(الم قحبين)عدد ا طفال بدور الحضا   
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء :2021مشروعات الشباب واألسر املنتجة عام-8

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تالتنامل ا جتماعي                                                                       مديرية : مصدر البيان 

:التعليق

.2021مل يتم تن يذ مشروعات خالإ عام 

الحـــ م
2021 ود المستفيوي       رو ات ك غيى ال ئاب خ ل  ام 

 ود ايسر المستفيوة      رو  ايسر المنتجة

إ اثذ ور

السويب1

100ب يــوجـــــــــــد اسر  نتجة فمراكي ا واد ايسر المنتجه

ا ربعين2

فيص 3

عقاق 4

التناين5

ـــــــــــــــــــإجمال  المحاؤظة

:اإلجتماعية بيان القرى احملرومة من الوحدات-9

احلتتتيم
 أسم القرية احملرومة 

الوحدات اإلجتماعيةمل 

 ة    عدد السكان التقديري للقري

(نسمةباألل )
 املسافة بالكم عل أقرب 

إجتماعية جماورةوحدة 
إناثذكور

السويس1

  يتتوجتتتتتتتتتتتد

تتتتتتتتت

  يتتوجتتتتتتتتتتتد

تتتتتتتتتاألربعل2

تتتتتتتتتفيصي3

تتتتتتتتتعتاقة4

تتتتتتتتتا نايل5

تتتتتتتتتتتتتتتتتاحملافظةإعالي

 :التعليق

 .حمافظة السويس حمافظة حنارية تتكون مل  سة أحياء و يوجد بها قرى* 
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء
:اإلجتماعي نسبة األسر املستفيدة من برامج الضمان-10

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تتنامل ا جتماعيمديرية ال: مصدر البيان 

 

 :التو يات

 

يف  يو ي املركز بنرورة اإلستمرار•

رامج دعم األسر ال قرية مل خالإ ب

 .النمان اإلجتماعي

 

 

اعيإعالي املنصر  مل النمان اإلجتمعدد األسر املست يدةإعالي عدد األسراحلتتيم

السويس1

2314

155535048.03

9183241037.38األربعل2

3271133927.75فيصي3

262911879عتاقة4

6528084546.47ا نايل5

2314إعالي احملافظة

السويب
7%

ا ربعين
40%

فيص 
14%

عقاق 
11%

التناين
28%

 ود ايسر المستفيوة
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اإلحصــــــــــــــــــــــاء :أنشطة أخرى للضمان اإلجتماعي -11

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تالتنامل ا جتماعي                                             مديرية : مصدر البيان 

 :التو يات

حقق أك  قدر  كل مل يو ي املركز بدوام تقديم املساعدات لل اات املاتل ة مل املوا نل حتي يت* 

 .العدالة اإلجتماعية

احلي

ا ااثة والكوارث-إعانات العاملل السابقل-الدفعة الواحدة-املساعدات الشهرية

الدفعة الواحدةمعتتتتتتتتتاشقانون   ي
األااثة

عتتتتتتتتتتدد
مبلتتتتت 

عتتتتتتتتتتدد
مبلتتتت 

عتتتتتدد
مبلتتتتتت 

مبل عدد

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

1318331265115500522.031314001310285السويس

0
6592186707357163050830.38373500األربعل

273877416122421052511.75354000فيصي

1539635109196846969031400عتاقة

3577137670145152119984.31385000ا نايل

إعالي 

احملافظة
1551444984297517847570817.47102615300

 :توزيع أعداد املراكز التابعة للتضامن-12

العتتتددالبيتتتان

1عدد مراكز ذوي اإلحتياجات احبا ة

1دور املسنل

1اندية املسنل

1عدد مراكز العال  الطبيعي

1عدد مراكز التكويل املها

1حنانة ايوانية

 2022/ 10/ 15: اريع البيان تا جتماعي                                                 مديرية التنامل : مصدر البيان 



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م



اجملمع الطيب

تكامتي  اامتتتتتتتتتتتع الطبتتتتتتتتتتتتتتتتي امل

 تاإ  يفبالسويس  او األك  

مليتتتار 3مصتتتر بتكل تتتة إعاليتتتة 

ويتتتتتتتم إنشتتتتتتاءل ضتتتتتتمل   جنيتتتتتت   

إستتتتعدادات حمافظتتتة الستتتويس 

لتطبيتتتتتتتتق منظومتتتتتتتتة التتتتتتتتت مل 

 .الشاميالصحي 

لشاملاملشروع القومي للتأمنت الصحي ا

72 2021-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

الدعم امليداني 

للمستويات األقل
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 متابعة الدعم امليداني للمستويات األقل 

 «تقرير الدعم امليداني ملراكز املعلومات»

 3: وحدات 8: مديريات  5: مراكز معلومات حي 

هااألنشطة اليت مت متابعتاســـم املوقعم

متابعة كافة أنشطة املركزحي السويس1

متابعة كافة أنشطة املركزا ربعلحي 2

متابعة كافة أنشطة املركزحي فيصي3

متابعة كافة أنشطة املركزحي عتاقة4

متابعة كافة أنشطة املركزحي ا نايل5

متابعة كافة أنشطة املركزجتماعيةا الشاون / التنامل ا جتماعي 6

متابعة كافة أنشطة املركزالشاون الصحية7

متابعة كافة أنشطة املركزالزراعة8

متابعة كافة أنشطة املركزالرتبية والتعليم9

متابعة كافة أنشطة املركزالقوي العاملة10

الدعم امليداني  

للمستويات األقل




