
 

 إنشاء مجمع سكني متكامل علي غرار تشاير الخير:  فرحات 

 فذاٌ شايهح ٥٤ٔافك انًجهس انرُفٛز٘ نًذافظح اإلسكُذسٚح ػهٙ ذخظٛض يسطخ يسادرّ 
 فذاٌ انٕالؼح شًال يذٕس انرؼًٛش ١٣٣انكائٍ ضًٍ يُطمح  ( فذا١٠ٌ )دشو يذٕس انرؼًٛش 

، ٔانز٘  يششٔع ذطٕٚش دضش٘ نًُطمح انظٛادٍٚ َٔجغ انؼشب تذٙ غشبٔرنك إللايح 
 .سٛرى ذُفٛزِ تًؼشفح انمٕاخ انًسهذح ػهٗ أٌ ذظم ذهك األسع يهك نًذافظح اإلسكُذسٚح 

 
 

 
 

جاء رنك خالل اجرًاع انًجهس انرُفٛز٘ انز٘ ػمذ تشئاسح انهٕاء انذكرٕس سضا فشداخ يذافظ 
ػادل انرَٕسٙ يذٚش أيٍ اإلسكُذسٚح، ٔأياَح سش انًجهس انهٕاء يذًذ / اإلسكُذسٚح، ٔانهٕاء

/ انثُذاس٘ انسكشذٛش انؼاو تانًذافظح، ٔتذضٕس انذكرٕسج سؼاد انخٕنٙ َائة انًذافظ، ٔانهٕاء
أدًذ يرٕنٙ انسكشذٛش انؼاو انًساػذ ٔسؤساء األدٛاء ٔانسادج ٔكالء انٕصاساخ ٔاألجٓضج 

  .انرُفٛزٚح تانًذافظح
 

ٔطشح فشداخ أَّ سٛرى انثذء فٙ ذُفٛز يجًغ سكُٙ ٔخذيٙ يركايم نخذيح أْانٙ يُطمرٙ 
يأٔ٘ انظٛادٍٚ َٔجغ انؼشب تُطاق دٙ غشب ػهٙ غشاس يذُٚح تشاٚش انخٛش تغٛط انؼُة 

انًششٔع انمٕيٙ نرطٕٚش انؼشٕائٛاخ ٔانز٘ افررذّ انسٛذ ػثذ انفراح انسٛسٙ سئٛس انجًٕٓسٚح 
. ، ٔرنك فٙ ئطاس ذذمٛك انرًُٛح انًسرذايح تانًذافظح 2016أٔاخش سثرًثش 

 
ٔأضاف أٌ انًششٔع ٚؼذ َمهّ دضاسٚح نرطٕٚش انًُطمح تانكايم ترٕفٛش كافح انخذياخ يٍ 

 دساسح ذٕفٛش ٔدذج طذٛح نكٔدذاخ سكُٛح ٔيششٔػاخ طُاػٛح ٔأَشطح سٚاضٛح، ٔكز
ٔيذسسح طغٛشج، ئر أَّ يٍ انًخطط ئلايح يجًغ سكُٙ ٔخذيٙ يركايم تٓا يغ ذٕفٛش كافح 

األَشطح انشٚاضٛح تاإلضافح ئنٙ دساسح ئَشاء يششٔػاخ طُاػٛح طغٛشج نخهك فشص ػًم 
جذٚذج، يإكذا دشطّ ػهٙ ذطٕٚش كافح انًُاطك انؼشٕائٛح تًذافظح اإلسكُذسٚح نرٕفٛش دٛاج 

. كشًٚح نهًٕاطٍ انثسٛط تًا ٚهٛك تمًٛح اإلَساٌ انًظش٘ 
 



 

ٔنفد انًذافظ أٌ االذجاِ ْٕ انثذء فٙ اَشاء يجًغ سكُٙ ٔخذيٙ يركايم تاالذفاق يغ لائذ 
انًُطمح انشًانٛح، يشٛشا ئنٙ أَّ ذى اخرٛاس يُطمح يأٔ٘ انظٛادٍٚ تُطاق دٙ غشب ْٔٙ يٍ 

انًُاطك انًذسجح ضًٍ خطح ذطٕٚش انؼشٕائٛاخ تانًذافظح ، دٛث سٛرى ذطٕٚش انًُطمح تشكم 
دضاس٘ ٔاسرغالنٓا ػهٙ َطاق ٔاسغ، تاالضافح أَّ سٛرى  ذطٕٚش يشكض شثاب انمثاس٘ 

ٔسٛرى اسرخذاو . تانًُطمح ٔػًم سادح سٚاضٛح خهف انًشكض ػهٙ َسك يُطمح غٛط انؼُة
انجضء انخاص تانًأٔ٘ ٔانز٘ سٛرى َمم انسكاٌ يُّ نؼًم يششٔع يٍ انًششٔػاخ انرًُٕٚح 

. انظغٛشج نخهك فشص ػًم 
 

 
 

 ٔأشاس فشداخ أَّ سٛرى َمم أْانٙ َجغ انؼشب انٙ انًجًغ انسكُٙ انجذٚذ، َظشا نضٚادج ػذد 
انٕدذاخ انسكُٛح تّ، ْٕٔ يا سٛمهم يٍ دظش انًُاطك انؼشٕائٛح تانًذافظح، يإكذا ػهٙ أٌ 

يذُٚح تشاٚش انخٛش تغٛط انؼُة  ْٕ تًثاتح يثال دٙ ًَٕٔرج ٚذرز٘ تّ فٙ ذطٕٚش تالٙ 
.  انًُاطك انؼشٕائٛح تاإلسكُذسٚح ئر ًٚثم يهذًح ٔذكاذف جًٛغ انجٕٓد انًظشٚح 

 
ٔأضاف نًذافظ ئنٙ أٌ ئَشاء انًششٔع سٛرى تٍٛ انًذافظح ٔانمٕاخ انًسهذح انرٙ سرششف 
ػهٙ ػًهٛح انرُفٛز تانكايم ٔ اػذاد انشسٕياخ انُٓذسٛح ، يإكذا ػهٙ اسرًشاس دػى انمٕاخ 
انًسهذح فٙ انؼًم انؼاو ٔدػى انًششٔػاخ انخذيٛح ٔانًٕاطٍ انثسٛط ، ْزا ٔسٛرى ذًٕٚم 

انًششٔع يٍ خالل طُذٔق ذطٕٚش انؼشٕائٛاخ تاالضافح انٙ انًشاسكح انًجرًؼٛح يٍ خالل 
انرطٕٚش  " ١ذثشػاخ سجال االػًال ٔيذثٙ اإلسكُذسٚح ، يثهًا ذى فٙ يششٔع تشاٚش انخٛش 

" . انذضاس٘ نًُطمح غٛط انؼُة 

 

 



 

 "٣بشاير الخير "فرحات يوقع بروتوكول إلوشاء مشروع تطوير مىطقة مأوى الصياديه 
 

يذًذ نطفٗ لائذ انًُطمح . ٔلغ انهٕاء انذكرٕس سضا فشداخ يذافظ اإلسكُذسٚح ٚشافمّ انهٕاء أح

انشًانٛح انؼسكشٚح ٔانذكرٕس أدًذ دسٔٚش َائة ٔصٚش اإلسكاٌ نهرطٕٚش انذضش٘ ٔانؼشٕائٛاخ  

تشٔذٕكٕل ثالثٙ تٍٛ انمٕاخ انًسهذح انًظشٚح يرًثهح فٙ انًُطمح انشًانٛح انؼسكشٚح ، 

 تًُطمح ٣ٔيذافظح اإلسكُذسٚح ، ٔطُذٔق ذطٕٚش انؼشٕائٛاخ ، إلَشاء يششٔع تشاٚش انخٛش 

 تًُطمح غٛط ١يأٖٔ انظٛادٍٚ تذٙ غشب ، ٔرنك ػهٗ غشاس انًششٔع انمٕيٙ تشاٚش انخٛش 

  .ػثذ انفراح انسٛسٙ سئٛس انجًٕٓسٚح سثرًثش انًاضٙ/ انؼُة ٔانز٘ افررذّ انسٛذ

 

ٔأكذ فشداخ أٌ ْزا ٚأذٙ سؼًٛا يٍ انًذافظح نسشػح ذطٕٚش انًُاطك انؼشٕائٛح ٔغٛش 

انًخططح تانًذافظح ٔئلايح ػماساخ سكُٛح تذٚهح ذهٛك تمًٛح اإلَساٌ انًظش٘ ، يشٛشا ئنٗ أٌ 

ذطٕٚش انًُاطك انغٛش آيُح ٔداًْح انخطٕسج تذٙ غشب ٚأذٙ ضًٍ أٔنٕٚاخ ذطٕٚش 

انؼشٕائٛاخ َظشا الدرٕائّ انؼذد األكثش يٍ انًُاطك انؼشٕائٛح انغٛش آيُح ٔانًٓذدج نهذٛاج، 

، ٔانكائُح ضًٍ  ( فذاٌ ذمشٚثًا١٠) فذاٌ شايهح يذٕس انرؼًٛش ٥٤يٕضذًا أَّ ذى ذخظٛض 

 فذاٌ ، ٔالؼح شًال يذٕس انرؼًٛش إللايح ْزا انًششٔع انذضش٘ نًُطمح يأٖٔ ١٣٣يُطمح 

انظٛادٍٚ تذٗ غشب ٚزكش أٌ انًششٔع ٚشًم يجًغ سكُٙ يركايم تّ يُطمح خذيٛح تًسطخ 

 سشٚش ٔيسجذ ٔيشكض شثاب ٔيكرة تشٚذ ٔيُطمح أَشطح ٢٠٠ فذاٌ ذشًم يسرشفٗ ذسغ ١٠

 .ذجاسٚح ٔئداسٚح ٔذشفٛٓٛح ٔخذيٛح



 

 

ٚأذٗ ْزا فٙ ئطاس انرؼأٌ انًثًش تٍٛ يذافظح ٔاإلسكُذسٚح ٔ انمٕاخ انًسهذح ٔجًٛغ أجٓضج  

انذٔنح نشفغ انؼةء ػٍ كاْم انًٕاطٍُٛ ٔدػى األسش األٔنٗ تانشػاٚح ٔذُفٛز ذًُٛح شايهح 

 .ٔانُٕٓع تانًشافك انؼايح

 ٢تشاير الخير سلطان يشارك في االجتماع التىسيقي مع رجال األعمال للمساهمة في مشروعي 
  تمنطقة مأوى الصيادين تحي غرب٣ر الخير يالمرحلة الثانية لمنطقة غيط العنة  وتشا

----- 
 

ِذّذ ٌطفٝ لائذ إٌّطمح اٌشّا١ٌح  .دضش اٌذورٛس ِذّذ عٍطاْ ِذافظ اإلعىٕذس٠ح ٠شافمٗ اٌٍٛاء أح

اٌثغش  ، االجرّاع اٌزٞ ػمذ ٌٍرٕغ١ك ِغ سجاي أػّاي  اٌؼغىش٠ح ٚاٌٍٛاء ِصطفٝ إٌّش ِذ٠ش أِٓ

ٚتشائش   اٌّشدٍح اٌثا١ٔح ٌّٕطمح غ١ط اٌؼٕة ،٢ٌٍّغاّ٘ح فٟ إٔشاء ِششٚػٟ تشا٠ش اٌخ١ش  اإلعىٕذس٠ح

" ١تشا٠ش اٌخ١ش " اٌمِٟٛ  تّٕطمح ِأٜٚ اٌص١اد٠ٓ تذٟ غشب ، ٚرٌه ػٍٝ غشاس اٌّششٚع٣اٌخ١ش 

 .  اٌغ١غٟ سئ١ظ اٌجّٙٛس٠ح عثرّثش اٌّاضٟ ػثذ اٌفراح/ تّٕطمح غ١ط اٌؼٕة ٚاٌزٞ افررذٗ اٌغ١ذ
 

 
 



 

 

اٌٛط١١ٕٓ ، اٌز٠ٓ  تذا٠ح اٌٍماء أػشب عٍطاْ ػٓ عؼادذٗ تذضٛسٖ ٚعط ٘زا اٌجّغ ِٓ سجاي األػّاي فٟ

الرصاد٠ًا ، ٚاجرّاػ١ًا ، ِؤوذا ػٍٝ اٌذٚس األعاعٟ  ٠غاّْ٘ٛ فٟ اٌّشاس٠غ اٌم١ِٛح ٌّصش ٚفٝ ذ١ّٕح اٌّجرّغ

فٟ اٌّجرّغ اٌّصشٞ ػٍٝ اٌّغرٛٞ االلرصادٞ ٚاالجرّاػٟ ٚاٌغ١اعٟ ٚاٌز٠ٓ  ٚاٌّذٛسٞ ٌشجاي األػّاي

أػظّٙا ػٍٝ اإلطالق  فٟ اٌذ١اج االلرصاد٠ح ٚاٌر٠ّٕٛح تاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّششٚػاخ إٌاجذح ٚاٌرٝ أثشٚا

 . اٌر٠ّٕٛح ٌرط٠ٛش ٌٍؼشٛائ١اخ ِششٚػاخ تشائش اٌخ١ش ٚاٌزٞ ٠ّثً تذا٠ح أطاللح ِصش

 

اإلعىٕذس٠ح وّذ٠ٕح عاد١ٍح  أْ سٚح اٌرؼاْٚ ت١ٓ اٌّذافظح ٚاٌمٛاخ اٌّغٍذح تاإلعىٕذس٠ح  ٟ٘ أعاط ٚأضاف

اٌجٙاخ خاصح اٌذٚس اٌزٞ ذمَٛ تٗ اٌمٛاخ اٌّغٍذح ٚٚلٛفٙا تجأة  ِؤوذا ػٍٝ اٌرؼاْٚ اٌفّؼاي ٚاٌذائُ ِٓ وافح

ٚاٌؼًّ ػٍٝ ذٕف١ز  ٚاعرّشاس دػّٙا فٟ اٌؼًّ اٌؼاَ ٚدػُ اٌّششٚػاخ اٌخذ١ِح ٚاٌّٛاطٓ اٌثغ١ط ، اٌّذافظح

 .  ٚأخ١شا د١اج وش٠ّح ذ١ٍك تاٌّٛاطٓ اٌّصشٞ ذٛج١ٙاخ اٌم١ادج اٌغ١اع١ح فٟ أعشع ٚلد ٚاٌرٟ ٘ذفٙا أٚال

 

 
 

إٌّاطك اٌؼشٛائ١ح ٚغ١ش  اٌصؼ١ذ ٔفغٗ أوذ اٌّذافظ أْ ٘زا ٠أذٟ عؼ١ًا ِٓ اٌّذافظح ٌغشػح ذط٠ٛش ػٍٝ

تم١ّح اإلٔغاْ اٌّصشٞ ، ِش١شا إٌٝ أْ ذط٠ٛش إٌّاطك  اٌّخططح تاٌّذافظح ٚإلاِح ػماساخ عى١ٕح تذ٠ٍح ذ١ٍك

األوثش  اٌخطٛسج تذٟ غشب ٠أذٟ ضّٓ أ٠ٌٛٚاخ ذط٠ٛش اٌؼشٛائ١اخ ٔظشا الدرٛائٗ اٌؼذد اٌغ١ش إِٓح ٚداّ٘ح

 . ِٓ إٌّاطك اٌؼشٛائ١ح اٌغ١ش إِٓح ٚاٌّٙذدج ٌٍذ١اج

 

فٟ اإلٔجاص ٚاإلداسج  خراَ وٍّرٗ لذَ عٍطاْ اٌشىش ٌٍّٕطمح اٌشّا١ٌح اٌؼغىش٠ح ػٍٝ دٚس٘ا اٌّر١ّض ٚفٟ

ٚاٌّراتؼح اٌّغرّشج ٚاٌجٙٛد اٌّثزٌٚح ػٍٝ ِذاس  ٚاإلششاف ػٍٝ ج١ّغ اٌّشادً ٚاٌرٕغ١ك ت١ٓ ج١ّغ اٌجٙاخ

ِغاّ٘ح ٚذثشػاخ سجاي األػّاي ٚاٌّجرّغ اٌّذٟٔ ٚاٌثٕه األٍ٘ٝ اٌّصشٞ  ػا١ِٓ وا١ٍِٓ، تاإلضافح إٌٝ

اٌذٌٚح أ٠ح أػثاء ، ١ٌصثخ ٘زا  ِصش تج١ّغ اٌّثاٌغ اٌالصِح إلٔجاص ٘زا اٌؼًّ اٌؼظ١ُ دْٚ ذذًّ ١ِضا١ٔح ٚتٕه

 . ٚاٌرؼاْٚ ت١ٓ ج١ّغ أجٙضج اٌذٌٚح ِٚؤعغاذٙا ٌخذِح أ٘ا١ٌٕا اٌّششٚع ِثاي ٌرىاذف اٌجٙٛد اٌّصش٠ح ،

 

 

 



 

 

٘زٖ اٌّششٚػاخ اٌر٠ّٕٛح  جأثُٙ أوذ سجاي أػّاي اإلعىٕذس٠ح ػٍٝ اعرؼذادُ٘ ٌرمذ٠ُ واًِ اٌذػُ إلٔشاء ِٓ

إٔشائٙا اٌمٛاخ اٌّغٍذح اٌّصش٠ح ، اٌرٟ ذمذَ وً غاٌٟ  اٌرٟ ذخذَ اٌّٛاطٓ اٌغىٕذسٞ ، خاصح ٚأْ اٌمائُ ػٍٝ

 . تٍذٔا اٌغا١ٌح ِصش ٚٔف١ظ ِٓ أجً سفؼح

 

اٌرط٠ٛش اٌذضاسٞ ٌّٕطمح  ٘ٛ اٌّشدٍح اٌثا١ٔح ٌّششٚع " ٢تشائش اٌخ١ش " اٌجذ٠ش تاٌزوش أْ ِششٚع  ِٓ

،  ( فذاْ ذمش٠ثًا١٠)فذاْ شاٍِح ِذٛس اٌرؼ١ّش  ٥٤ ٚدذج عىٕٟ ، وّا ذُ ذخص١ص ٢٠٠٠غ١ط اٌؼٕة ٠ٚشًّ 

اٌرط٠ٛش  " ٣تشائش اٌخ١ش " ٚالؼح شّاي ِذٛس اٌرؼ١ّش إللاِح ِششٚع   فذاْ ،١٣٣ٚاٌىائٕح ضّٓ ِٕطمح 

 .ٌّٕطمح ِأٜٚ اٌص١اد٠ٓ تذٝ غشب اٌذضشٞ

 

 
 

٠رىْٛ "  ػّاسج  ١١٠"  تٍٛن عىٕٟ ٥٥ِجّغ عىٕٟ ِرىاًِ  تٗ  " ٣تشائش اٌخ١ش " ٠ٚشًّ ِششٚع ٘زا

ِٚغرشفٝ ِٚغجذ ِٕٚطمح ذؼ١ّ١ٍح ِٚشوض   فذا١٠ْ ٚدذج عى١ٕح ػالٚج ػٍٝ ِٕطمح خذ١ِح تّغطخ ٥٠٠٠ِٓ

 .ٚإداس٠ح ٚذشف١ٙ١ح ٚخذ١ِح شثاب ِٚىرة تش٠ذ  ِٕٚطمح أٔشطح ذجاس٠ح

 

ٚج١ّغ أجٙضج اٌذٌٚح ٌشفغ  ٘زا فٟ إطاس اٌرؼاْٚ اٌّثّش ت١ٓ ِذافظح ٚاإلعىٕذس٠ح ٚاٌمٛاخ اٌّغٍذح ٠أذٝ

 .تاٌشػا٠ح ٚذٕف١ز ذ١ّٕح شاٍِح ٚإٌٙٛض تاٌّشافك اٌؼاِح اٌؼةء ػٓ واً٘ اٌّٛاط١ٕٓ ٚدػُ األعش األٌٚٝ

 

 

 

 



 

          محافظ اإلسكندرية يوقع بروتوكول تعاون بيه القوات المسلحة المصرية 

 والبنك األهلى المصري

 *****

يذًذ سهطاٌ يذافظ اإلسكُذسٌح تشوتىكىل تؼاوٌ تٍٍ انًذافظح ووصاسج / وقغ انذكتىس 
يذًذ نطفً قائذ انًُطقح انشًانٍح انؼسكشٌح وتٍٍ / انذفاع وًٌثهها انهىاء أ ح 

 ٢٠٠ ـانثُك األههى انًصشي تشئاسح األستار هشاو ػكاشح سئٍس انثُك نهتثشع ب
 انًشدهح انثاٍَح نًششوع انتطىٌش انذضاسي ٢يهٍىٌ جٍُه نصانخ يششوع تشائش انخٍش 

 نًُطقح غٍط انؼُة 
 

 
 

ورنك نهًساهًح فً سشػح إَجاص تطىٌش انؼشىائٍاخ وادالل يُاطق دضاسٌح تذاًل 
يُها ودػى انًىاطٍ انثسٍط وتىفٍش كافح سثم انذٍاج انكشًٌح نه وألسشته نتذقٍق 

 . آيانه وتطهؼاته 
وخالل تىقٍغ انثشوتىكىل أػشب سهطاٌ ػٍ سؼادته تهزا انؼًم انزي ٌساهى فً 

اإلسشاع نذفغ ػجهح انتًٍُح انًصشٌح ،وانزي ٌؼذ أونى اهتًاياخ انذونح وتُفٍزا 
نتىجٍهاخ انقٍادج انسٍاسٍح تشئاسح انشئٍس ػثذ انفتاح انسٍسً ، ورنك تئصانح 

انًُاطق انؼشىائٍح وإدالل يجًؼاخ سكٍُح دضاسٌح تذال يُها ونكٍ تطشٌقح صذٍذح 
تؼىٌضٍح نهًىاطٍ انًصشي انزي ٌستذق انؼٍش تكشايح إَساٍَح تهٍق ته ، يتًٍُا 

يٍ انجًٍغ انًساهًح فً يثم تهك انًششوػاخ نهُهىض تانذونح انًصشٌح وأكذ 
انًذافظ أٌ هزا ٌأتً سؼًٍا يٍ انجًٍغ نسشػح تطىٌش انًُاطق انؼشىائٍح وغٍش 

انًخططح تانًذافظح وإقايح ػقاساخ سكٍُح تذٌهح تهٍق تقًٍح اإلَساٌ انًصشي ، 
يشٍشا إنى أٌ تطىٌش انًُاطق انغٍش آيُح وداهًح انخطىسج تذً غشب ٌأتً ضًٍ 
أونىٌاخ تطىٌش انؼشىائٍاخ َظشا الدتىائه انؼذد األكثش يٍ انًُاطق انؼشىائٍح انغٍش 

 .آيُح وانًهذدج نهذٍاج 



 

 
 
 
 

 وقذو سهطاٌ انشكش نهًُطقح انشًانٍح انؼسكشٌح ػهى دوسها انًتًٍض فً اإلَجاص 
واإلداسج واإلششاف ػهى جًٍغ انًشادم وانتُسٍق تٍٍ جًٍغ انجهاخ وانًتاتؼح 
انًستًشج وانجهىد انًثزونح ػهى يذاس ػايٍٍ كايهٍٍ، تاإلضافح إنى يساهًح 

وتثشػاخ انثُك األههى انًصشي وتُك يصش وسجال األػًال وانًجتًغ انًذًَ تجًٍغ 
انًثانغ انالصيح إلَجاص هزا انؼًم انؼظٍى دوٌ تذًم يٍضاٍَح انذونح أٌح أػثاء ، نٍصثخ 

هزا انًششوع يثال نتكاتف انجهىد انًصشٌح ، وانتؼاوٌ تٍٍ جًٍغ أجهضج انذونح 
 .ويؤسساتها نخذيح أهانٍُا 

 

 


