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مهرجان   يفتتحان  اإلمساعيلية  وحمافظ  الثقافة  لألفالم وزيرة  الدويل  اإلمساعيلية 

 .. ..  التسجيلية والروائية القصرية

بشارة محافظ اإلسماعيلية، الفريق   يأطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء شريف فهم

من مهرجان اإلسماعيلية السينمائي الدولي لألفالم   22أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فعاليات الدورة  

التسجيلية والروائية القصيرة، َوالذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة محمد الباسوسي خالل الفترة من  

 خرج حفل االفتتاح  الفنان هشام عطوة.  أئاسته الناقد السينمائي عصام زكريا ور ى يونيو ويتول  21وحتى   16

واللواء   ،وكيل مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ  يفوز  يوذلك بحضور النائبة فيب

والفنان خالد جالل رئيس قطاع اإلنتاج الثقافي ، الدكتور    ،السكرتير العام للمحافظة  يالحميد عنان  عبد   يمجد 

حمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،  أخالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والدكتور  

د وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة والفنانين والنقا

 وقيادات وزارة الثقافة، وصناع السينما التسجيلية والقصيرة.

اإل محافظ  نابعا من  بدأ  المهرجان  إلقامة  الدافع  أن  إلى  مشيرا  المهرجان،  لضيوف  بترحيبه  كلمته  سماعيلية 

بين  أتقديم    ىلإالحاجه   الحوار  ونشر  اإلبداعية  المواهب  من  جديد  وخلق جيل  ومتنوعة  جديدة  الثقافات  فالم 

األ وريادة  قيادة  في  بالتميز  واالعتراف  أهمية  المختلفة  على  مؤكدا  والقصيرة،  التسجيلية  دورة إفالم  نعقاد 

المهرجان هذا العام ، نظرا ألنها تأتي بعد توقفها العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أثر على  

غم من هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم إال أن العديد من المهرجانات في مختلف أرجاء العالم وبالر

 مصر كانت كعادتها رائدة وقبلت التحدي على عودة الحياة الطبيعية مع االلتزام الكامل باالجراءات االحترازية. 

فالم التسجيلية والقصيرة لها أهميتها الثقافية واإلعالمية والتعليمية  ومن جهته أشار المحافظ في كلمته أن األ

 بالنسبة للمجتمعات من أجل تحقيق أهداف تخدم تلك المجتمعات وهذا المهرجان يحمل عدد من الرسائل الهامة 

 صحافة اإلمساعيلية
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ويخاطب كل شعوب العالم المهتمة بتقديم الفن الراقي والقيم النبيلة أساس تقدم المجتمعات ووسيلة للرقي بالذوق  

بعاد كثيرة وأهمية أسماعيلية أخذ  أن مهرجان اإلعلى   العام وتنمية الوعي الثقافي  لألفراد والمجتمعات، مؤكدا

متميزة ومتفردة عام بعد عام حتى أصبح أحد جسور التواصل مع مختلف دول العالم وحقق مكانه كبيرة على  

 خريطة المهرجانات العالمية.

يونيو التي كانت  3٠سماعيلية الثانية والعشرين جاءت لتواكب احتفاالت ذكرى  وأضاف أن دورة مهرجان اإل

الفتاح السيسي العبور لبر  أبمثابة طوق النجاة الذي   بقيادة الرئيس عبد  نقذ مصر وشعبها واستطاعت مصر 

 مان وتحقيق إنجازات متعددة في كل المجاالت بمختلف قطاعات الدولة.األ

اليوم شعور بالسعادة ونحن نحتفل بإنعقاد الدورة الثانية والعشرين من    يدايم يغمرن وخالل كلمتها قالت عبد ال

صرار على استئناف الحياة بصورة  تجسد اإل   يلألفالم التسجيلية والقصيرة والت  ي مهرجان اإلسماعيلية الدول

ومة وصناعة المستقبل  يقونة المقاأسماعيلية رمزا لألمل وضافت تعد مدينة اإلأطبيعية وتجاوز جائحة كورونا، و

ن الفنون بأنواعها وسيلة للتواصل وبث التفاؤل  أرضها افتتاح هذه الدورة من المهرجان لنؤكد للعالم  أونعلن على  

ن األفالم التسجيلية والقصيرة تأتي لتعكس وبعمق هموم اإلنسان وأسئلته  إلى أبين األفراد والجماعات، مشيرة  

حالم والطموحات  كتشاف الحقائق والقاء الضوء على األرحلة دائمة إل  ينا فيحمل  يالرئيسية فالمجال السينمائ

  ي يمان بالدور الذ وطرح القضايا سعيا للتغلب عليها، فمن خالل هذه الدورة االستثنائية من المهرجان يترسخ اإل 

صناع السينما    تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات خاصة مع تواجد هذه الكوكبه من  يتلعبه القوى الناعمة ف

كد عاماً بعد عام رسالة مصر على مر التاريخ باعتبارها ممراً للسالم ومعبراً للمحبة  أنحاء العالم وتتأ من جميع  

ن تكون روسيا ضيف شرف المهرجان  أنه من دواعي الفخر  أضافت  أ وجسراً للتواصل بين كل شعوب العالم، و

وجه التعاون الثقافي بين البلدين وحرص  أ الجمهورية بتفعيل    رئيس  يتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس 

بين البلدين، وفي ختام كلمتها وجهت التحية   ينسان ها ضمن عام التبادل اإلتنشطأوزارة الثفافة على تنفيذ خطة 

المهرجان والذين بذلوا جهودا ضخمة للخروج بهذه الدورة   ىلكل ضيوف مصر وقدمت الشكر لكل القائمين عل

 بالشكل الالئق بمصر وحضارتها العريقة.  

فنانة   اسم  بتكريم  المهرجان  للسينما ورئيس  القومي  المركز  الثقافة ورئيس  قامت وزيرة  التحريك ورائدة  ثم 

سابيع وتسلم التكريم ابناها  أفايزة حسين " والتي رحلت عن عالمنا قبل ثالثة    الرسوم المتحركة المخرجة "

كمال رمزي" واسم الراحلة رجاء الجداوي وتسلمتها نجلتها أميرة    سامح وتامر الشرقاوي، والناقد الكبير "

الفريق   الثقافة  بشارة سامة ربيأمختار، كما كرمت وزيرة  واللواء شريف فهمي  السويس  قناة  ع رئيس هيئة 

نشر    يسماعيلية درعا تذكاريا تقديرا لجهودها فمحافظ اإلسماعيلية باهدائهما درع المهرجان واهداها محافظ اإل

 االبداع بمختلف ربوع مصر .  

ال عامين التمام تجاوز العديد من التحديات وتكاتف الجميع طو  ين المهرجان نجح فأوقال رئيس المهرجان  

انعقاد هذه الدورة ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها حتى خروج الدورة إلى النور وتمنى أن يستمتع الجمهور  

 بأفالم المهرجان . 

من المهرجان بعد توقفه العام الماضي رغم    22قامة الدورة  إكما عبر السيناريت محمد الباسوسي عن سعادته ب

 أن الفن هو وسلية لمحاربة التعصب واألفكار المتطرفة في المجتمع.  جائحة كورونا مشيرا إلى

بمحافظة اإلسماعيلية حيث تم تجهيز مسرح    ىشاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبر  ىقيم حفل االفتتاح علأ

لـيتسمفتوح   و  5٠٠ع  العامة  السالمة  على  االحترازية وحرصا  لالجراءات  تطبيقا  هشام  أفرد  الفنان  خرجه 

نجي علي، وبدا بالسالم الوطني، وبأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات إعطوة، وقدمته المذيعة  

و علي  وتوزيع  أطارق  عرفة  كريم  وكيروجراف مصطف ألحان  التركي  لقطات    ىيمن  تم عرض  ثم  حجاح، 

بالمهرجان ومسابقاته المتعددة،  تعريفية مجمعة لأل المشاركة  السويسري "فرح"  فالم  فيلم االفتتاح   وعرض 

دقيقة" حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب  8٠إخراج جوليا بانتروهو وتدور أحداثه في "

أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة واالضطرابات الثقافية واالقتصادية التي تجبر المجتمع على  

 ثالثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.  إعادة اكتشاف نفسه من خالل

نجوم الغانم والمخرج والمنتج    اإلماراتيةالفيلم التسجيلي الطويل والقصير تضم المخرجة    يميذكر أن لجنة تحك 

 الفرنسي عباس فاضل، وتضم   يديان بيتروفيتش والمخرجة المصرية هالة خليل والمخرج العراق يالسينمائ
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الروائلجنة   الفيلم  مسابقة  ويلز"   يتحكيم  السيناريو"توماس  وكاتب  المتحركة،  الرسوم  فنان    والتحريك 

المصر المغرب   يوالسيناريست  والمخرج  حبيب  الجوهرهللاعبد   يتامر  المنتج  إوالروسية    ي  كورسيفا  يلينا 

بو عيش والناقدة  أة مروة  والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا، وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى" الناقدة المصري

فالم الطلبة وتضم المخرج المصري  أفي حين تضم مسابقة    ماسيموليتشي".  ييطالالسورية لما طيارة والناقد اإل 

 شقر مدير نادي لكل الناس للسينما. خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السالم ومن لبنان نجا األ

 .. ..   السلع املعمرة لنقابة املهندسنيحمافظ االمساعيلية يفتتح معرض 

   
 اللواء شريف فهمي بشارة محافظ اإلسماعيلية، المعرض الثاني للسلع المعمرة بنقابة المهندسين.  افتتح

  ي ن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحة بشأن التوسع فأ سماعيلية،  ، أكد محافظ اإلاالفتتاحوخالل  

 إقامة معارض ومواجهة الغالء ورفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وأشاد محافظ اإلسماعيلية بتنوع المعروضات والسلع واألسعار، بما تعود بالنفع على المواطنين، مشيرا إلى 

 للمواطنين.  استفادةإقامة مثل هذه المعارض بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لتحقيق أكبر  يالتوسع ف

سالمي، ألف سلعة من مختلف الشركات، بالتعاون مع بنك فيصل اإل  15شركة عارضة و    5٠بالمعرض    يشارك

% ، وذلك لخدمة المهندسين وأسرهم ومهندسي المعاشات 1٠مليون جنيها، وبمقدم    3٠حيث يصل التمويل إلى  

 . والمستفيدين منه

ين لتخفيف العبء عن كاهلهم من خالل  مكانية فتح خدمات التقسيط لجموع المواطن إ"بشارة " ببحث    ىوأوص 

نقابة المهندسين في مجال   النقابة وبنك فيصل اإلسالمي والشركات المشاركة، كما أشاد بجهود  التنسيق بين 

 إجراءات التصالح للملفات المقدمة من المواطنين.

 سماعيلية. لمحافظ اإل النقابةوفي ختام تفقد المعرض أهدى نقيب المهندسين درع 

فوزي وكيلة    ي، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والنائبة فيب االفتتاحلمحافظ خالل فاعليات  رافق ا

والنواب  الشيوخ  مجلسي  أعضاء  من  وعدد  المهندسين،  نقيب  المصري  أحمد  والمهندس  الشيوخ،  مجلس 

 والقيادات التنفيذية. 
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 ... .  حمافظ اإلمساعيلية يستقبل سفري كوريا اجلنوبية لبحث سبل التعاون املشرتك

 

ووك سفير    –محافظ اإلسماعيلية بمكتبة صباح اليوم هونج جين  أستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة  

محافظة   بين  المشترك  التعاون  سبل  لبحث  وذلك  له.  المرافق  والوفد  بالقاهرة  الجنوبية  كوريا  جمهورية 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ اإلسماعيلية،    اإلسماعيلية وجمهورية كوريا الجنوبية.

مجد  عنان   عبد   يواللواء  الفرص  يالحميد  بعرض  المحافظ  قام  اللقاء  وخالل  للمحافظة.  العام  ة السكرتير 

االستثمارية المتاحة باإلسماعيلية، خاصة مع امتالك اإلسماعيلية لثالث مناطق صناعية كبرى. عالوة على 

 .  متميز يتمتع اإلسماعيلية بنشاط زراع ىمنطقة حرة استثمارية. باإلضافة إل

المحافظ على سفير كوريا أن يتم ترتيب لقاء ما بين الملحق التجاري بالسفارة والغرفة    اقترحوفى هذا الشأن  

  زراعية التجارية باإلسماعيلية، لبحث سبل التعاون التجاري بين الجانبين لما تمتلكه اإلسماعيلية من محاصيل  

 متميزة مثل المانجو والفراولة. 

السفير أعرب  جانبه  االستقبال    ومن  بحسن  مشيدا  اإلسماعيلية  محافظة  بزيارة  سعادته  عن  بمصر  الكوري 

 والضيافة. مؤكدا على متانة العالقات بين الدولتين والتعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.  

ن كوريا تمتلك العديد من االستثمارات في مصر، خاصة في مجال صناعة األجهزة الكهربائية. عالوة  أمضيفا  

حيث تستورد مصر من    ،مليار دوالر سنويا   1.5يصل إلى نحو    يلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذ ع

 كوريا السيارات وتستورد كوريا من مصر الحاصالت الزراعية والبتروكيماويات. 

يارات  ولكن ستكون هناك ز  ،ن هذه الزيارة لن تكون األخيرة لمحافظة اإلسماعيليةأكما أكد السفير الكوري  

والتوجه نحو الدفع بزيارات السائحين   ،كافة مجاالت الصناعة  يوالتعاون ف   ،عديدة مقبلة لزيادة التبادل التجاري

 من كوريا لمحافظة اإلسماعيلية. 

نه أحد عشاق المانجو  أ. خاصة  هقرب محافظات مصر إلى قلبأبأن محافظة اإلسماعيلية من    ه واختتم السفير حديث

اإلسماعيلية تمتلك طعم مميز    ييحرص دائما على تناوله، مؤكدا بأن الفاكهة ف  يقال الصيفي الذ والفراولة والبرت

 غيرها.  ينادرا ما تجده ف

 الجانبين.  نهاية اللقاء أكد محافظ اإلسماعيلية أن هذه الزيارة ستكون بداية لمزيد من التعاون المشترك بين يوف
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 حمافظ اإلمساعيلية ووكيل هيئة الرقابة االدارية يشهدان "الندوة التثقيفية" ف 

 مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة ....        

 

مخاطره  ، ندوة بعنوان »دور هيئة الرقابة اإلدارية في مكافحة الفساد والحد من  اإلسماعيليةنظمت محافظه  

  57جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية" والتي تتواكب مع احتفاالت هيئة الرقابة اإلدارية بمرور    ودعم

   1٩64من يونيو  25الـ عاما على تأسيسها في 

محافظ  شريف فهمي بشارة  المحافظة بحضور اللواءبقاعه االجتماعات بديوان عام  الندوةفاعليات  بدأت حيث 

  ة مجدي عناني سكرتير عام محافظ   اإلدارية واللواءالرقابة    ةوكيل هيئ  اهيم الشربينيبرإواللواء    اإلسماعيلية

الندوة   الفساد اإلداري ودعم    اإلسماعيلية بدورشاد محافظ  ااإلسماعيلية. وخالل  الرقابة اإلدارية في مكافحه 

سسات  ؤأشكاله بكافة الم  الفساد بجميع ضرورة محاربة    علىجهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية كما شدد  

   .بالمؤسسة  أكبر مسئول حتىبداية من "أصغر عامل"   الحكومية

، السابقةالقضايا التي نُفذت خالل الفترات    يناء بعض وس  القناةدارية بمنطقه  اإل  الرقابةكما استعرض وكيل هيئة  

 مليون جنيه.  4٠٠  ىلإ 3٠٠بحوالي قدرت  الدولة التي ةخزين  ىلإواسترداد أموال مهدره 

وتضمنت الندوة عددًا من المحاور الرئيسية المهمة من بينها نشأة الرقابة اإلدارية ودورها في مكافحة الفساد  

والتطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من    ،الشاملة وحقوق اإلنسانوأثره على التنمية  

 ظاهرة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية.

التموين   منظومه  تطوير  مثل  نتائجها  وأبرز  المصرية  للدولة  المعلوماتية  البنية  مشروع  الندوة  تناولت  كما 

 عديلها.  وت

مديريات الخدمات بالمحافظة،   يشهدت الندوة حضور رؤساء المراكز والمدن واألحياء الثالثة، ومدير كما  

 ومديري إدارات ديوان عام محافظه اإلسماعيلية. 

 .بالجهاز اإلداري للدولة لجميع العاملين اإلسماعيلية بالشكروفي نهاية الندوة توجه محافظ 
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 .. . .  اإلداريةالتحول الرقمي" ف جممع نيابات اإلمساعيلية    فتتاح منظومة "ا

 
لهيئة النيابة اإلدارية و اللواء أركان حرب شريف   األعلىافتتح المستشار عصام المنشاوي  رئيس المجلس  

فهمي بشارة محافظ اإلسماعيلية،  منظومة التحول الرقمي بمجمع نيابات اإلسماعيلية؛  اليوم السبت، يرافقهم   

المهندس خالد العطار نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتنمية اإلدارية والتحول الرقمي والميكنة،  

الشنوان والم فاروق  وحدة   يستشار  مدير  الحكيم   فهيمة  والمستشارة  اإلسماعيلية،  استئناف  محكمة  رئيس 

الشكاوى، المستشار محمد عبد الكريم غريب مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة اإلدارية، والمستشار عبد 

ية، بزيارة مجمع النيابات اإلدارية  الناصر خطاب مدير مكتب فني ثاني القاهرة، وعدد من قيادات النيابة اإلدار

 بمحافظة اإلسماعيلية. 

من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار وأفرع  المنشاوي االنتهاءوخالل الفاعليات، أعلن 

ديبية  النيابة اإلدارية بمحافظتي اإلسماعيلية وشمال سيناء، والذي شمل مكتب فني إسماعيلية، وفرع الدعوى التأ

باإلسماعيلية، ونيابات إسماعيلية القسم األول والثاني والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة  

 العريش. 

القومي   النيابة اإلدارية ضمن المشروع  كما أكد على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول 

منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات    للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير

 التي تجريها النيابة اإلدارية والتيسير على المواطنين وصوالً لتحقيق العدالة الناجزة.

في   فني    استقبال وكان  مكتب  مدير  الشناوي  محمد  المستشار  بالمحافظة،  اإلدارية  النيابة  قيادات  الحضور 

أحمد   ، والمستشار الدكتور محمد مصطفى مدير فرع الدعوى التأديبية باإلسماعيلية، والمستشاراإلسماعيلية

عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، والسادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات اإلدارية باإلسماعيلية وشمال  

اللطيف ممثالً عن شركة أ والمهندس حاتم عبد  الرقمي،  التحول  إم )سيناء وإدارة  (. وعدد من IBMي بي 

 االدرية.   قيادات النيابة

كما ألقى السيد المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة اإلدارية كلمته، عرض فيها التصور  

الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة اإلدارية بمحافظة اإلسماعيلية بعد النجاح الذي تحقق  

ظة بورسعيد ومحافظات المرحلة األولى، والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة بمحاف

مواكبة التطور خالل الفترة   علىأن النيابة اإلدارية حرصت    ىلإالقومية وبالتعاون مع وزارة االتصاالت الفتاً  

 الحالية. 
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هندسة اإلجراءات القانونية المتبعة في التقدم بالدعاوى وإجراءات التقاضي    علىوأضاف أن النيابات عملت  

خوادم في القرية الذكية للمساعدة    مع توفيرشكل نظام الكتروني وتوفير شركة تكنولوجية لتنفيذ البرنامج    على

 في حفظ البيانات. 

اإلجراءات وحفظ البيانات من    تصارواخبالتكنولوجيا    باالستعانةتوفير الوقت    علىوأكد   أن المنظومة تعمل  

 التلف وتخزين وحفظ البيانات من الفقد أو التلف ومنع التالعب بها. 

تم العمل عل أ  إلىوأشار   عداد دورات تدريبية مع  إتنمية العنصر البشري وتولت إدارة التحول الرقمي    ىنه 

 . وزارة االتصاالت لرفع كفاءة أعضاء النيابة للعاملين مع هذا البرنامج

كلمة رحب فيها بالحضور الكريم وأعرب عن    اإلسماعيليةمكتب فني    الشناوي مدير كما ألقى المستشار محمد  

 بالغ سعادته باكتمال منظومة التحول الرقمي بالنيابة اإلدارية بمحافظة اإلسماعيلية. 

والقيد ثم    الشكوىووقال المستشار أسامة خليل رئيس نيابات أول إن النظام يبدأ من وقت دخول المستندات  

مراقبة كافة الدعاوى باعتبارها مسجلة بكافة   إلىإضافة    شكاوىالمواطنين في تقديم اي    علىالتحقيق والتسهيل  

 النظام الخاص بالمنظومة.  علىاالوراق 

المنشاوي   المستشار عصام  قام  الختام  الهيئة    -وفي  اللواء   بإهداءرئيس  السيد  اإلدارية لكل من  النيابة  درع 

اإلدارية   للتنمية  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  نائب وزير  العطار  خالد  والمهندس  اإلسماعيلية،  محافظ 

مة استئناف اإلسماعيلية، والمهندس حاتم  رئيس محك  ي والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنوان 

 (، IBMعبد اللطيف ممثل شركة أي بي إم )

اللواءكما   شريف فهمي بشارة محافظ اإلسماعيلية درع المحافظة لمعالي المستشار عصام المنشاوي   أهدى 

 رئيس الهيئة. 

لت  بالنيابة اإلدارية  التالية للتحول الرقمي  تبدأ المرحلة  شمل محافظات السويس وجنوب  هذا ومن المقرر أن 

 سيناء واألقصر وأسوان. 

النيابة   للتنمية الشاملة، وإدراج  الدولة المصرية  لخطة  القيادة السياسية وتحقيقاً  يأتي  ذلك في إطار توجهات 

السيسي   الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  رعاية  تحت  الرقمي  للتحول  القومي  المشروع  ضمن  رئيس  -اإلدارية 

يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك الجمهورية، والذي  

بين النيابة اإلدارية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، واستكماالً لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة 

أكتوبر ضمن المرحلة األولى لتنفيذ   6اإلدارية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة  

 التحول الرقمي بالنيابة اإلدارية. 
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 نائب احملافظ يشهد االجتماع التنسيقي األول لتفعيل دور "وحدة السكان" لتسريع  
 ....   االستجابة احمللية للقضية السكانية مبحافظة اإلمساعيلية          

 
ت القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني وبالتعاون مع صندوق  تنفيذاُ لتوجيها

سماعيلية نيابة  شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ اإل  .وربياأل األمم المتحدة للسكان ودعم اإلتحاد  

لتنسيقي األول لتفعيل دور "وحدة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ اإلسماعيلية. االجتماع ا

 سماعيلية. لتسريع االستجابة المحلية للقضية السكانية بمحافظة اإل السكان"

مدير المشروع  الدكتورة فاطمة الزهراء جيل  عناني السكرتير العام للمحافظة و  يوذلك بحضور اللواء مجد  

المحلية التنمية  بوزارة  للسكان  المركزية  الوحدة  ومورئيس  اإل،  والوحدة  مثلي  الدولي  للتعاون  العامة  دارة 

 . وممثل فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، المركزية للسكان بالوزارة

تقييم المؤشرات وقد تناول االجتماع مناقشة عدة موضوعات منها أخر تطورات الموقف السكاني بالمحافظة و

وإعداد تقارير وتحديد المعوقات    وإنشاء نظام المتابعة والتقييمالعامة للقضية لسكانية بالمحافظة وتجميع البيانات  

ذلك تمهيداً التي تواجهها المحافظة لتالفيها وموافاة المنسق المركزي بها لرفعها إلى اللجنة الوزارية للبت فيها و

 . 2٠3٠ -2٠15لتطبيق االستراتيجية القومية للسكان والتنمية  

 ي عادة توزيع السكان ورسم الخريطة السكانية وتقليل التفاوتات فإلى ضرورة  كما تم التأكيد خالل االجتماع ع

 . المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية لتحقيق العدالة االجتماعية والسالم االجتماعي

قد قرر في وقت سابق تأسيس وحدة للسكان    سماعيلية،اإل بشارة محافظ    يوكان اللواء أركان حرب شريف فهم

 . ع االستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظةلتسري

المتابعة    يومن جانبه أكد نائب المحافظ على ضرورة تفعيل دور الوحدة وتذليل كافة العقبات لتقوم بعملها ف

القرى أو النجوع التابعة    ي الدورية لمعدالت الزيادة السكانية والعمل على الحد من هذه الزيادة وضبطها سواء ف

 .ومدن المحافظة لمراكز
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 :بيان حصر أمالك الدولة من األراضي الزراعية -1

 البيان  المركز/المدينة/الحي  م

 تعديات لم تسوى  - جملة الحصر  وضع يد تم تسويته  - جملة الحصر  خالية  - جملة الحصر 

 مالحظات 
عدد  
 القطع 

 متحصالت بالجنيه  سهم  قيراط  فدان  عدد القطع  سهم  قيراط  فدان 
عدد  
 القطع 

 سهم  قيراط  فدان 

 مركز ومدينة اإلسماعيلية  1
 0 0 0 0 حضر 

2
9

7
 

 ــ ــ 291

1
1

0
0

7
8

3
0

0
 

 ــ 0 0 0 0

 ــ 20.57 6 4 30 0 0 0 0 ريف 

 صوير   مركز ومدينة أبو 2
 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 حضر 

 ــ 0 19 4520 122 0 0 0 0 ريف 

 مركز ومدينة فايد  3
 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 حضر 

 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف 

 مركز ومدينة القنطرة غرب  4
 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 حضر 

 ــ 0 4 86 24 0 0 1300 1 ريف 

 مركز ومدينة القنطرة شرق  5

  500جاري تقنين وضع اليد لمساحة  0 0 0 0 حضر 
فدان بقرية األمل )أراضي زراعية  

الهيئة  مملوكة للدولة( تحت والية 
لمشروعات التعمير والتنمية   ة العام

الزراعية منطقة تعمير سيناء وشرق 
 البحيرات 

 ــ

 ــ 0 0 200 40 ريف 

 مركز ومدينة التل الكبير  6
 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 حضر 

 ــ 0 4 0 1 0 0 0 0 ريف 

7 
مركز ومدينة القصاصين  

 الجديدة 

 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 حضر 

 ــ 10.3 3 15 2 0 0 34 2 ريف 

 اإلجمالي 
 0 0 0 0 حضر 

297 291 0 0 110078300 
 ــ 0 0 0 0

 ــ 6.87 13 4626 179 0 0 1534 43 ريف 

م 2021يونيو -  :يخ البيانحساب بيع األراضي بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن بدائرة المحافظة                             تار-مصدر البيان:  
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:-التعليق: 
 

ووالية الوحدات المحلية والخالية من التعديات في دائرة    بلغ إجمالي األراضي الزراعية المملوكة للدولة  -1

فدان( وهي منحصرة في    1534نحو )   قطعة بمساحة بلغت (  43م بلغت نحو ) 2٠21المحافظة حتى يونيو 

من حيث عدد القطع وبنسبة بلغت نحو    %٩3الريف وموزعة على ريف م.م القنطرة شرق بنسبة بلغت نحو  

من حيث عدد القطع   % 4.7من حيث المساحة وعلى ريف م.م القصاصين الجديدة بنسبة بلغت نحو    13%

من حيث عدد   %2نطرة غرب بنسبة بلغت نحو  من حيث المساحة ثم يأتي ريف الق  %2وبنسبة بلغت نحو  

 من حيث المساحة.  %85القطع وبنسبة بلغت نحو  

بلغت    ( قطعة بإجمالي مساحة2٩7م )2٠21تقنين وضعها حتى نهاية يونيو    بلغ إجمالي عدد القطع التي تم  -2

 . جنيه( 11٠٠783٠٠) ( فدان بإجمالي متحصالت مالية بلغت 2٩1نحو ) 

للدولة وتحت والية الوحدات المحلية والمتعدى عليها حتى يونيو    ألراضي الزراعية المملوكةبلغ إجمالي ا  -3

سهم( وهي منحصرة في   6.87قيراط و 13فدان و 4626( قطعة بمساحة بلغت نحو ) 17٩م نحو ) 2٠21

 :  ريف المراكز والمدن بدائرة المحافظة وهي موزعة كما يلي

من إجمالي القطع بمساحة بلغت   %68.1أبو صوير بنسبة بلغت نحو  ( قطعة في مركز ومدينة  122عدد )  -

 قيراط(.  1٩فدان و  452٠)

  4من إجمالي القطع بمساحة بلغت )   %16.8( قطعة في مركز ومدينة اإلسماعيلية بنسبة بلغت نحو  3٠عدد )  -

 سهم(.  2٠.57قيراط و  6فدان و

من إجمالي القطع بمساحة بلغت   %13.4نحو   ( قطعة في مركز ومدينة القنطرة غرب بنسبة بلغت 24عدد )  -

 قيراط(.  4فدان و 86)

من إجمالي القطع بمساحة بلغت    %1.1( قطعة في مركز ومدينة القصاصين الجديدة بنسبة بلغت نحو  2عدد )  -

 سهم(.  1٠.3قيراط و 3فدان و 15)

  4القطع بمساحة بلغت ) من إجمالي    % ٠.6( قطعة في مركز ومدينة التل الكبير بنسبة بلغت نحو  1عدد )  -

 قيراط(.
 

 :التوصيات
 

 .العمل على سرعة تنفيذ التقنين للتعديات بالزراعات الجادة على أمالك الدولة -

لألراضي   - متكامل  بشكل  ومعاينة  حصر  لعمل  والمدن  والمراكز  الزراعة  مديرية  بين  التنسيق  ضرورة 

 عليها.  ىالزراعية المملوك للدولة والمتعد 

( لحصر األراضي الزراعية المملوكة للدولة  والتعديات الواقعة     GISإنشاء قاعدة بيانات تفاعلية )  ضرورة    -

 . عليها وذلك لتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر ومتابعة اإلجراءات بشكل فعال
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إجمالي المحافظة

43

1534

297

291

110078300

179

4626

موقف أراضي الدولة من األراضي الزراعية والية الوحدات احمللية باحملافظة

عدد قطع أراضي زراعية خالية

إجمالي مساحة أراضي زراعية خالية بالفدان

عدد قطع أراضي تم تسوية التعدي عليها

مساحة ما تم تسويته بالفدان

إجمالي المتحصالت المالية من التسوية بالجنيه

عدد قطع األراضي المتعدى عليها

إجمالي مساحة أراضي زراعية تعديات لم تسوى
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                                                                                                                                  م 2021  النشرة المعلوماتية يونيو 

 :بيان حصر أمالك الدولة من أراضي البناء -2

 البيان  المركز/المدينة/الحي م

 تعديات لم تسوى  -جملة الحصر  وضع يد تم تسويته -جملة الحصر  خالية  -جملة الحصر 

 عدد القطع
المساحة / بالمتر  

 المربع

 الملكية

 عدد القطع
المساحة / 

 بالمتر المربع 

المتحصالت 

 بالجنيه
 عدد القطع

المساحة / بالمتر  

 المربع

ي 
لر

ا
ف 

قا
و
أل
ا

ك   
ال

أم

لة
و
لد

ا
 

 مركز ومدينة اإلسماعيلية 1
ــ  7906.67 13 حضر  ــ  ـ  √ ـ

7
0

1
 

145331 

4
0

9
4

0
2

4
1

 

189 20149 

ــ  732531 25 ريف ــ  ـ  17154 91 √ ـ

 مركز ومدينة أبوصوير 2
ــ  91967.2 2 حضر  ــ  ـ  √ ـ

8 3564 
ــ  99000 4 ريف ــ  ـ ــ  ـ  ـ

 مركز ومدينة فايد  3
ــ  173817.3 2 حضر  ــ  ـ ــ  ـ  ـ

12 421785.44 
ــ  147800 5 ريف ــ  ـ  √ ـ

 مركز ومدينة القنطرة غرب  4
ــ  281 2 حضر  ــ  ـ ــ  ـ  ـ

84 16797 
ــ  82182.48 4 ريف ــ  ـ ــ  ـ  ـ

 مركز ومدينة القنطرة شرق  5
ــ  0 0 حضر  ــ  ـ ــ  ـ  ـ

0 0 
ــ  0 0 ريف ــ  ـ ــ  ـ  ـ

 مركز ومدينة التل الكبير  6
ــ  515 2 حضر  ــ  ـ  √ ـ

10 2845.25 
ــ  44750 2 ريف ــ  ـ  √ ـ

7 
مركز ومدينة القصاصين  

 الجديدة 

ــ  0 0 حضر  ــ  ـ ــ  ـ  ـ
9 1032.48 

ــ  97446 7 ريف ــ  ـ  √ ـ

 اإلجـــــمالي
ــ  274487.17 21 حضر  ــ  ـ  √ ـ

701 145331 40940241 403 483327.17 
ــ  1203709.48 47 ريف ــ  ـ  √ ـ

م 2021يونيو  -تاريخ البيان:                                                                                                               المراكز والمدن على مستوى المحافظة        -مصدر البيان:  
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:-التعليق: 
 

(  14781٩6.65م بلغ نحو ) 2٠21أن إجمالي مساحة أراضي البناء الخالية والمملوكة للدولة حتى يونيو    -1

 : ( وتوزع هذه المساحة إلى 68بإجمالي عدد قطع )  2م

 اإلجمالي. من  % 88.8( في الحضر بنسبة 2م 274487.17)مساحة  -

 اإلجمالي. من  %11.2( في الريف بنسبة 2م 12٠37٠٩.48) ومساحة بلغت نحو  -

 : وكان ترتيب المراكز والمدن كما يلي   

من إجمالي قطع أراضي   %56يحتل م.م اإلسماعيلية على أكبر عدد قطع أراضي خالية بنسبة بلغت نحو    -

أمالك الدولة الخالية والية الوحدات المحلية وكذلك يحتل الترتيب األول من حيث مساحة هذه األراضي حيث  

 من إجمالي المساحات الخالية.  %5٠و بلغت نسبتها نح 

يأتي كال من م.م فايد وم.م القصاصين في الترتيب الثاني من حيث قطع األراضي الخالية بنسبة بلغت نحو    -

لكال منهما من اإلجمالي . وكذلك يأتي م.م فايد في الترتيب الثاني من حيث مساحة األراضي الخالية    %1٠

ي بينما يأتي م.م القصاصين في الترتيب الرابع من حيث مساحة األراضي  من اإلجمال %22بنسبة بلغت نحو  

 من إجمالي المساحات الخالية. %7الخالية بنسبة بلغت نحو  

ثم يأتي كال من م.م أبو صوير وم.م القنطرة غرب في الترتيب الثالث من حيث عدد قطع األراضي الخالية   -

صوير في الترتيب الثالث   د القطع الخالية. وكذلك يأتي م.م أبولكال منهما من إجمالي عد   %٩بنسبة بلغت نحو  

من إجمالي المساحات الخالية بينما يأتي م.م القنطرة    % 13من حيث إجمالي المساحات الخالية بنسبة بلغت نحو  

من إجمالي المساحات    %6غرب في الترتيب الخامس من حيث إجمالي المساحات الخالية بنسبة بلغت نحو  

 الخالية. 

  % 6في الترتيب الرابع واألخير من حيث عدد قطع األراضي الخالية بنسبة بلغت نحو    ثم يأتي م.م التل الكبير  -

من إجمالي القطع الخالية وكذلك يأتي في الترتيب السادس واألخير من حيث المساحات الخالية بنسبة بلغت 

 من إجمالي المساحات الخالية. %3نحو  

 الك دولة خالية تابعة للوحدات المحلية في م.م القنطرة شرق.ال توجد أراضي بناء أم  -2

حتى   القطع(  )عددأن إجمالي عدد طلبات التقنين التي تم تسويتها لحاالت البناء على أراضي أمالك الدولة    -3

بلغ  2٠21يونيو   بإجمالي  7٠1)م  بلغ نحو )  طلب(  ( على مستوى الحضر والريف  2م 145331مساحة 

 (.2م4٠٩4٠241فظة وبلغ إجمالي المتحصالت المالية نحو ) بدائرة المحا

أن إجمالي مساحة أراضي البناء التي لم يتم تسوية وضع اليد عليها والمملوكة للوحدات المحلية بلغ نحو    -4

 المساحة. ( وهذه 4٠3( بإجمالي عدد قطع )2م483327.17)

 عليها في م.م القنطرة شرق.  يتم تسوية وضع اليد  ال توجد مساحات أراضي بناء والية الوحدات المحلية لم -5
 

 التوصيات:
 

حماية واستخدام أراضي البناء المملوكة للدولة في المشروعات التنموية وسرعة إزالة وضع اليد    ضرورة  -

 .عليها أو تقنينها حسب العائد على الدولة
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إجمالي المحافظة

68
1478196.65

701

145331

40940241

403

483327.17

موقف أراضي الدولة من أراضي البناء الفضاء على مستوى والية 
الوحدات احمللية

عدد قطع أراضي البناء الخالية 2إجمالي مساحة أراضي البناء الخالية م

عدد قطع أراضي تم تسوية التعدي عليها مساحة ما تم تسويته

إجمالي المتحصالت المالية من التسوية بالجنيه عدد قطع األراضي المتعدى عليها

إجمالي مساحة األراضي المتعدى عليها
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                                                                                                                                  م 2021  النشرة المعلوماتية يونيو 

 :الدولة من األراضي البور بيان حصر أمالك -3  
 

 البيان الحي  المدينة/ المركز/ م

 تعديات لم تسوى  -جملة الحصر  وضع يد تم تسويته   -جملة الحصر  خالية  -جملة الحصر 

عدد 
 القطع 

 سهم قيراط  فدان 
عدد 
 القطع 

 سهم قيراط  فدان 
المتحصالت 

 بالجنيه
عدد 
 القطع 

 سهم قيراط  فدان 

 مركز ومدينة اإلسماعيلية  1
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  حضر 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ريف

 صوير  مركز ومدينة أبو  2
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  7 12 58 1 حضر 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ريف

 مركز ومدينة فايد  3
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  حضر 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ريف

 مركز ومدينة القنطرة غرب  4
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  حضر 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  37 3 ريف

 مركز ومدينة القنطرة شرق  5
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  حضر 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ريف

 مركز ومدينة التل الكبير  6
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  حضر 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ريف

7 
مركز ومدينة القصاصين  

 الجديدة

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  حضر 

 8 18 12 9 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ريف

 اإلجمالي
 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 7 12 58 1 حضر

 8 18 12 9 ٠ ٠ ٠ 0 ٠ 0 0 37 3 ريف 
 

 م 2021يونيو -تاريخ البيان:                                                                                                             المراكز والمدن بدائرة المحافظة                      -مصدر البيان:  
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 :يتضح من الجدول السابق اآلتي- :التعليق
 

  م نحو 2٠21يونيو    اإلسماعيلية حتىالخالية من التعديات على مستوى محافظة    بلغ إجمالي األراضي البور  -1

 موزعة إلى:  سهم( وهي  7قيراط و  12فدان و  ٩5( قطع بمساحة بلغت نحو )4)

جمالي  تقريباً من إ %61.3سهم( بنسبة   7قيراط و   12فدان و  58( قطعة في الحضر بمساحة بلغت )1عدد )  -

 مساحة قطع األراضي 

 المحافظة.البور على مستوى       

تقريباً من إجمالي مساحة قطع األراضي   %38.7فدان( بنسبة  37( قطعة في الريف بمساحة بلغت )3عدد ) -

 المحافظة. البور على مستوى

( قطعة منحصرة في  1قطع )م في كال من م.م أبو صوير بعدد  2٠1٩حتى يونيو   تنحصر األراضي البور  -2

من إجمالي مساحة األراضي البور    %61.3  سهم( بنسبة  7قيراط و   12فدان و  58الحضر بمساحة بلغت )

( قطعة وهي منحصرة في الريف بمساحة 3قطع بلغ )  غرب بعدد على مستوى المحافظة وفي م.م القنطرة 

 على مستوى المحافظة   من إجمالي مساحة األراضي البور %38.7فدان( بنسبة  37بلغت )

ال توجد أراضي بور خالية في كال من م.م اإلسماعيلية و م.م فايد وم.م القصاصين الجديدة وم.م التل الكبير    -3

 وم.م القنطرة شرق . 

 . م2٠21عليها حتى يونيو  ال توجد أراضي بور تم تسوية وضع اليد  -4

يونيو  -5 حتى  عليها  المتعدى  البور  األراضي  إجمالي  )2٠21  بلغ  نحو  م.م  ٩م  ريف  في  منحصرة  قطع   )

 . سهم( 8قيراط و 18فدان و 12القصاصين الجديدة بمساحة بلغت )
 

 : التوصيات
 

 . ها أو تجريفهار العمل على سرعة معالجة األراضي التي تم تبوي -1

  اعتمادا السمكي    االستزراعضرورة إستثمارالبرك والمنافع التي ال تصلح للزراعة من األراضي البور في    -2

 . والتنمية الريفية  يوالداجن في اإلنتاج الحيواني استخدامهاالصرف الزراعي أو  على مياه

سواء مخالفات التبوير أو التجريف لألراضي الزراعية معالجتها  العمل على سرعة تنفيذ إزالة التعديات و  -3

 .التابعة ألمالك الدولة

لزراعة والمراكز والمدن لعمل حصر ومعاينة بشكل متكامل لألراضي التي ضرورة التنسيق بين مديرية ا -4

 . تصلح للزراعة والمملوكة للدولة خارج الزمام المنزرع

المملوكة للدولة والتعديات الواقعة    ( لحصر األراضي البور  GISضرورة إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية )    -5

 .تمر ومتابعة اإلجراءات بشكل فعالعليها وذلك لتحديث البيانات  بشكل دوري ومس 
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بوصوير أ ة  ن ي قنطرة غربمركز ومد ل ا ة  ن ي لقصاصين مركز ومد ا ة  ن ي مركز ومد
دة لجدي ا

توزيع األراضي البور على مستوى مراكز ومدن المحافظة

خالية-عدد القطع  ىفدان-خالية -جملة الحصر 

قيراط-خالية -جملة الحصر  سهم-خالية -جملة الحصر 

تعديات لم تسوى-عدد القطع  فدان-تعديات لم تسوى -جملة الحصر 

قيراط-تعديات لم تسوى -جملة الحصر  سهم-تعديات لم تسوى -جملة الحصر 
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 :بيان حصر األراضي الصحراوية -4

 البيان  م

المساحة 

داخل 

محافظة  

اإلسماعيلية  

 )بالفدان(

 وضع يد تم تسويته  -جملة الحصر  خالية -جملة الحصر 
تعديات لم  -جملة الحصر 

 تسوى

 مالحظات 
عدد  

 القطع 
 سهم  قيراط  فدان 

عدد  

 القطع 
 سهم  قيراط  فدان 

متحصالت  

 بالجنيه 

عدد  

 القطع 
 سهم  قيراط  فدان 

ــ  40000 مشروع شرق السويس 1 ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

تنفيذ قرارات  يتم 

اإلزالة للتعديات  

في موعد يتواكب 

مع اإلعالن عن  

البيع أو تسليم  

 نتفاع االجهات 

ــ  35000 مشروع شرق البحيرات 2 ــ  150 ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  1000 ـ ــ  ـ  ـ

ــ  400000 مشروع تنمية شمال سيناء 3 ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

4 
مشروع جنوب القنطرة 

 شرق
ــ  75000 ــ  4500 ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  18500 ـ ــ  ـ  ـ

5 
مناطق متفرقة داخل  
 محافظة اإلسماعيلية

ــ  20000 ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  300 ـ ــ  ـ  ـ

   0 0 19800 0 0 0 0 0 0 0 0 4650 ـــ 570000 اإلجـــــمالي

 م 2021يونيو - تاريخ البيان:                                                           لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات   العامةالهيئة -مصدر البيان:  

 

 

 

 



 

 
22 

 

                                                                                                                                  م 2021  النشرة المعلوماتية يونيو 

 

 : يتضح من الجدول السابق اآلتي - :التعليق

  االستصالح أن إجمالي مساحة األراضي الصحراوية المخصصة داخل محافظة اإلسماعيلية لتنفيذ خطة    -  1

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منطقة تعمير سيناء وشرق    العامةوالزراعة للدولة التابعة للهيئة  

منها على مستوى    واالستفادة  لالستغالل( فدان وبلغت المساحة الخالية المتاحة  57٠٠٠٠البحيرات .بلغ )  

تقريباً من اإلجمالي ، بينما بلغت المساحة المتعدى عليها نحو    %٠.8( فدان بنسبة   465٠المحافظة بنحو )

تقريباً من إجمالي مساحة األراضي الصحراوية المخصصة داخل المحافظة   %3.5( فدان بنسبة  1٩8٠٠)

رات اإلزالة لهذه التعديات في موعد يتواكب مع اإلعالن  والزراعة وسيتم تنفيذ قرا  االستصالحلتنفيذ خطة  

 . االنتفاععنها للبيع أو تسليمها لجهات 

والزراعة داخل محافظة اإلسماعيلية في   االستصالحتنحصر األراضي الصحراوية المخصصة لخطة    -  2

 : خمسة مناطق هم 

ناء بأكبر مساحة صحراوية مخصصة  ( فدان حيث يستأثر مشروع شمال سي 4٠٠٠٠٠شمال سيناء بمساحة )  -

األراضي الصحراوية المخصصة داخل محافظة اإلسماعيلية لتنفيذ خطة   تقريباً من إجمالي  %7٠.2بنسبة  

 .والزراعة للدولة   االستصالح

( فدان ويأخذ الترتيب الثاني من حيث المساحة الصحراوية المخصصة 75٠٠٠جنوب القنطرة شرق بمساحة )  -

األراضي الصحراوية المخصصة داخل محافظة اإلسماعيلية لتنفيذ خطة   تقريباً من إجمالي  %13.2بنسبة  

 .والزراعة للدولة   االستصالح

( فدان ويأخذ الترتيب الثالث من حيث المساحة الصحراوية المخصصة بنسبة  4٠٠٠شرق السويس بمساحة )   -

  االستصالح اوية المخصصة داخل محافظة اإلسماعيلية لتنفيذ خطة  الصحر  تقريباً من إجمالي األراضي  7%

 . والزراعة للدولة

( فدان ويأخذ الترتيب الرابع من حيث المساحة الصحراوية المخصصة  35٠٠٠شرق البحيرات بمساحة )   -

إجمالي  %6.1بنسبة   من  ل  تقريباً  اإلسماعيلية  محافظة  داخل  المخصصة  الصحراوية  تنفيذ خطة األراضي 

 .والزراعة للدولة   االستصالح

( فدان وتأخذ الترتيب الخامس من حيث المساحة  2٠٠٠٠مناطق متفرقة داخل محافظة اإلسماعيلية بمساحة )  -

بنسبة   المخصصة  محافظة    %3.5الصحراوية  داخل  المخصصة  الصحراوية  األراضي  إجمالي  من  تقريباً 

 .والزراعة للدولة االستصالحاإلسماعيلية لتنفيذ خطة 

( فدان وهي  1٩8٠٠)بلغ إجمالي مساحة األراضي الصحراوية التي لم يتم تسوية وضع اليد عليها نحو    -3 

 موزعة كالتالي ......

 

إجمالي األراضي  من  تقريباً    %٩3.4( فدان بنسبة  185٠٠) تبلغ نحو    شرق بمساحةمشروع جنوب القنطرة    -   

 . اليد عليها ية وضعالصحراوية التي لم يتم تسو 

تقريباً إجمالي األراضي الصحراوية    %5.1( فدان بنسبة  1٠٠٠) مشروع شرق البحيرات بمساحة تبلغ نحو    -  

 . التي لم يتم تسوية وضع اليد عليها

نحو    -   تبلغ  بمساحة  اإلسماعيلية  محافظة  داخل  متفرقة  بنسبة  3٠٠) مناطق  فدان  إجمالي    1.5%(  تقريباً 

 .وضع اليد عليها  ي الصحراوية التي لم يتم تسويةاألراض

 :التوصيات

 . االنتفاعنوصي بسرعة تنفيذ قرارات اإلزالة الصادرة وعدم التأجيل لحين اتمام تسليم األراضي لجهات  -

  استغالل هذه المساحات الصحراوية الشاسعة بموقعها الفاصل بين المحافظات إلنشاء مدن   باقتراحنوصي    -

   متكاملة.زراعية وصناعات زراعية  
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 املساجد احلكومية واألهلية املعانة وغري املعانة يف احملافظة: -1

 مركز ومدينة اإلسماعيلية 1

 15 16 124 حضر 

 1 37 243 ريف

 16 2 53 127 367 إجمالي

 مركز ومدينة التل الكبير  2

 1 11 37 حضر 

 0 47 236 ريف

 1 0 58 0 273 إجمالي

 مركز ومدينة القصاصين  3

 1 0 30 حضر 

 0 67 296 ريف

 1 0 67 0 326 إجمالي

 مركز ومدينة أبو صوير 4

 3 74 73 حضر 

 1 58 221 ريف

 4 11 132 15 294 إجمالي

 مركز ومدينة فايد  5

 1 0 4 24 حضر 

 3 0 37 177 ريف

 4 0 41 0 201 إجمالي

 مركز ومدينة القنطرة شرق  6

 3 0 25 0 27 حضر 

 2 0 59 0 95 ريف

 5 0 84 0 122 إجمالي

 مركز ومدينة القنطرة غرب  7

 4 0 14 0 39 حضر 

 1 0 89 0 303 ريف

 5 0 103 0 342 إجمالي

 إجمالي المحافظة 

 28 4 144 113 354 حضر 

 8 9 394 29 1571 ريف

 36 13 538 142 1925 إجمالي

م 2021يونيو -تاريخ البيان:                                                                                                        مديرية األوقاف بالمحافظة   -مصدر البيان:  
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 يتضح من البيان السابق ما يلي: -التعليق: 
 

( مسجد وزاوية  2618م بلغ )2٠21لزوايا على مستوى المحافظة حتى يونيو  أن إجمالي عدد المساجد وا  -1

 وتصنيفها كما يلي: 

من إجمالي المساجد والزوايا على مستوى المحافظة وهي موزعة    %73.5( مسجد حكومي بنسبة  1٩25عدد )  -

 في الريف.  %81.6في الحضر ونسبة بلغت نحو  % 18.4إلى نسبة بلغت نحو  

من إجمالي المساجد والزوايا على مستوى المحافظة وهي موزعة    %5.4حكومية بنسبة    ( زاوية142عدد )  -

 في الريف.  %2٠.4في الحضر ونسبة بلغت نحو  % 7٩.6إلى نسبة بلغت نحو  

من إجمالي المساجد والزوايا على مستوى المحافظة وهي موزعة    %2٠.6( مسجد أهلي بنسبة  538عدد )  -

 في الريف.  %73.2الحضر ونسبة بلغت نحو في  % 26.8إلى نسبة بلغت نحو  

من إجمالي المساجد والزوايا على مستوى المحافظة وهي موزعة إلى    %٠.5( زاوية أهلية بنسبة  13عدد )  -

 في الريف.  %6٩.2في الحضر ونسبة بلغت نحو  %3٠.8نسبة بلغت نحو  

( مسجد وزاوية بنسبة بلغت  54٩بلغ )استأثر مركز ومدينة اإلسماعيلية بأكبر عدد للمساجد والزوايا حيث    -2

من إجمالي المساجد والزوايا على مستوى المحافظة بينما جاء مركز ومدينة القنطرة شرق بأقل    %21نحو 

من إجمالي المساجد والزوايا على مستوى   %7.٩( مسجد وزاوية بنسبة بلغت نحو  2٠6عدد حيث بلغ ) 

 المحافظة.

( كنيسة ودير موزعة  36م ) 2٠21ة على مستوى المحافظة حتى يونيو  بلغ إجمالي عدد الكنائس واألدير  -3

 في الريف.  %22.2بلغت نحو  في الحضر ونسبة % 77.8إلى نسبة بلغت نحو  
 

 التوصيات:
 

من شأنه أن   يالعمل على تطوير المساجد بما يتالءم مع المكانة الدينية والتاريخية واألثرية لها، األمر الذ   -

 ياحة الدينية اإلسالمية. يضع مصر على خارطة الس
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مركز ومدينة 
اإلسماعيلية

مركز ومدينة التل
الكبير

مركز ومدينة 
القصاصين

مركز ومدينة أبو 
صوير

مركز ومدينة دمركز ومدينة فاي
القنطرة شرق

مركز ومدينة 
القنطرة غرب

ةتوزيع املساجد والزوايا والكنائس واألديرة على مستوى احملافظ

المساجد الحكومية الزوايا الحكومية المساجد األهلية الزوايا األهلية عدد الكنائس واألديرة
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توزيع األئمة والوعاظ على مساجد احملافظة:-2

 البيان  المراكز والمدن م

 الزوايا األهلية المساجد و الزوايا الحكوميةالمساجد و

إمام  

 وخطيب 

مقيم 

شعائر/  

 مؤذن 

 عامل 
إمام  

 وخطيب 

مقيم شعائر/  

 مؤذن 
 عامل 

 مركز ومدينة اإلسماعيلية 1
 24 455 حضر 

 19 480 ريف

 مركز ومدينة التل الكبير  2
 11 104 حضر 

 45 600 ريف

 مركز ومدينة أبو صوير 3
 44 165 حضر 

 31 428 ريف

 ومدينة فايد مركز  4
 0 40 حضر 

 0 329 ريف

 مركز ومدينة القصاصين  5
 اإلدارة 81 حضر 

 اإلدارة 708 ريف

 مركز ومدينة القنطرة شرق  6
 21 67 حضر 

 53 240 ريف

 مركز ومدينة القنطرة غرب  7
 9 77 حضر 

 72 517 ريف

 اجمالي المحافظة 

 109 989 حضر 

 220 3302 ريف

 329 4291 اجمالي

 م 2021يونيو -مديرية األوقاف بالمحافظة                                                     تاريخ البيان: -مصدر البيان:  

 يتضح من البيان السابق ما يلي: -التعليق: 
 

( عامل متنوع بين  42٩1م بلغ ) 2٠21أن إجمالي عدد العاملين بالمساجد والزوايا الحكومية بلغ في يونيو    -1

في الحضر من اإلجمالي وإلى   %23إمام وخطيب ومقيم شعائر ومؤذن وعامل وموزعين بنسبة بلغت نحو 

عيلية بأكبر عدد عاملين  في الريف من اإلجمالي. وقد استأثر مركز ومدينة اإلسما   %77نسبة بلغت نحو  

من اإلجمالي في حين جاء مركز ومدينة القنطرة    %21.8بالمساجد والزوايا الحكومية بنسبة بلغت نحو  

 من اإلجمالي. %7.1بأقل عدد عاملين بالمساجد والزوايا الحكومية بنسبة بلغت نحو شرق 

( عامل متنوع بين إمام  32٩م بلغ ) 2٠21أن إجمالي عدد العاملين بالمساجد والزوايا األهلية بلغ في يونيو   -2

في الحضر من اإلجمالي وإلى    %33.1وخطيب ومقيم شعائر ومؤذن وعامل وموزعين بنسبة بلغت نحو  

غرب بأكبر عدد عاملين  في الريف من اإلجمالي. وقد استأثر مركز ومدينة القنطرة    %66.٩نسبة بلغت نحو  

من اإلجمالي في حين جاء مركز ومدينة اإلسماعيلية    %24.6بالمساجد والزوايا األهلية بنسبة بلغت نحو  

من اإلجمالي. بينما نجد عدم وجود   %13.1بأقل عدد عاملين بالمساجد والزوايا األهلية بنسبة بلغت نحو  

 ينة فايد. عاملين في المساجد والزوايا األهلية في مركز ومد 
 

 التوصيات:
 

ضرورة تقديم الرعاية والتدريب المناسب للعاملين بالمساجد والزوايا بما يتناسب مع الحفاظ على مكانة دور   -

 العبادة وخطة الدعوى والثقافة الدينية والسلوكية.
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 ضرورة توفير عاملين مالئمين ومؤهلين لتغطية جميع المساجد سواء حكومية أو أهلية. -
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ةتوزيع العاملني باملساجد والزوايا على مستوى مراكز ومدن احملافظ

عدد العاملين بالمساجد و الزوايا الحكومية عدد العاملين بالمساجد و الزوايا األهلية
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 م:2020أنشطة اخلدمات يف مساجد احملافظة خالل عام -3

 البيان  اإلدارة

ت 
ما

خد
ة 

ط
ش

أن
ا 
به

ى 
لث

 ا
جد

سا
لم

 ا
دد

ع
 

 األنشطـــــــــــة حســــب النـــــــــوع

عدد  

 المقرأة

لجان  

 زكاه 

 خدمات اجتماعية  عيادة/ )خدمات صحية  
 ( ......... فصول تقوية خدمات تعليمية )محو أمية/

مكاتب تحفيظ  

 ....(  زي رطت /ل غمش) ( معمل تحاليل/ مستوصف القرآن 

ت 
دا

ح
لو

 ا
دد

ع
 

عدد  

 المستفيدين

عدد  

 الوحدات 

عدد  

 المستفيدين
 عدد المستفيدين  عدد الوحدات 

ت 
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 المستفيدين
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 محو امية 
فصول  

 تقوية
 مكتبة
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ث 
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 اإلسماعيلية 
 3 8 حضر 

غير  

 متوفر 

0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

غير  

 متوفر 

3 30 30 3 0 

 0 3 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 ريف 

 التل الكبير 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 حضر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف 

 فايد  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حضر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ريف 

 القنطرة غرب 
 0 2  40  45 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 حضر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف 

 القنطرة شرق 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حضر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف 

 بو صوير أ 
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 حضر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف 

 م.م القصاصين 
 0 1  10  13 1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 حضر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ريف 

 0 10 98 95 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 7 19 إجمالي

 م 2021يونيو - تاريخ البيان:                                                                                                                                    ة             مديرية األوقاف بالمحافظ-مصدر البيان:  
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 يتضح من البيان السابق ما يلي: -التعليق: 
 

( مسجد حكومي على مستوى المحافظة بنسبة 1٩أن إجمالي عدد المساجد التي بها أنشطة خدمات بلغ )  -1

 من اإلجمالي في الريف. %15.8في الحضر وبنسبة بلغت نحو من اإلجمالي  %84.2بلغت نحو  

 م تمثلت في اآلتي: 2٠21يونيو  أن الخدمات في المساجد حتى -2

( مساجد بنسبة  7الخدمات الصحية متمثلة في العيادات حيث بلغ إجمالي المساجد المتضمنة لعيادات طبية )   -

من إجمالي المساجد الحكومية المتضمنة أنشطة خدمية على مستوى المحافظة وموزعين  %36.8بلغت نحو 

 في الريف.  %14.3في الحضر وإلى نسبة بلغت نحو   % 85.7إلى نسبة بلغت نحو  

الخدمات التعليمية متمثلة في حضانات األطفال حيث بلغ إجمالي عدد المساجد المتضمنة حضانات أطفال    -

من إجمالي المساجد الحكومية المتضمنة أنشطة خدمية على مستوى    % 15.8بنسبة بلغت نحو  ( مساجد  3)

في الريف. كما    %66.7في الحضر وإلى نسبة بلغت نحو    %33.3المحافظة وموزعين إلى نسبة بلغت نحو  

للمكتبات ) المتضمنة  المساجد  بلغ إجمالي  المكتبات حيث  بنسبة بلغت نحو  5توفرت  من    %26.3( مساجد 

ومية المتضمنة أنشطة خدمية على مستوى المحافظة وموزعين إلى نسبة بلغت نحو  إجمالي المساجد الحك

 في الريف.  %2٠في الحضر وإلى نسبة بلغت نحو   %8٠

( مساجد بنسبة بلغت نحو  7مكاتب تحفيظ القرآن حيث بلغ إجمالي المساجد المتضمنة لمكاتب تحفيظ القرآن )  -

أنشطة خدمية على مستوى المحافظة وموزعين إلى نسبة    من إجمالي المساجد الحكومية المتضمنة  36.8%

بلغت نحو    %85.7بلغت نحو   المستفيدين من    % 14.3في الحضر وإلى نسبة  بلغ إجمالي  الريف. وقد  في 

من الذكور ونسبة بلغت نحو    %4٩.2( مستفيد بنسبة بلغت نحو 1٩3م ) 2٠2٠مكاتب تحفيظ القرآن في عام  

 من اإلناث. 8%.5٠

في    %7٠( مقرأة على مستوى المساجد الحكومية بالمحافظة موزعين إلى نسبة بلغت نحو  1٠)  يوجد عدد   -3

 في الريف.  %3٠الحضر ونسبة بلغت نحو 
 

 التوصيات:
 

، وتزويدها بأحدث اإلصدارات في جميع المجاالت  اإلشراف على تحديث وتطوير المكتبات الملحقة بالمساجد   -

 النافعة.

سواء خدمات العمل الخيري أو الخدمات المعلوماتية أو    ت واألنشطة في المساجد االرتقاء بمستوى الخدما  -

 الخدمات التفاعلية. 
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المساجد التي بها أنشطة خدمات

عيادات بالمساجد

حضانات أطفال بالمساجد

مكاتب بالمساجد

مكتب تحفيظ قرآن

مقرأة

ةإجمالي أنشطة الخدمات على مستوى المساجد الحكومية بالمحافظ
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 بيان إمكانيات اإلطفاء باحملافظة:   -1

 البيان  مركز/ مدينة/ حي  م

تعداد السكان  

 باأللف نسمة 

مراكز/ نقاط  

 اإلطفاء

إجمالي السكان  

باأللف  المخدومين 

 نسمة 
نصيب السكان  

من مراكز/  

 نقاط اإلطفاء 
 العدد  إناث  ذكور 

عدد  

 السيارات 
 إناث  ذكور 

1 
مركز ومدينة 

 اإلسماعيلية 

 0.02 408 27 8 200 209 حضر  

 0.02 85 2 2 81 86 ريف

 0.02 493 29 10 281 295  إجمالي

2 
 مركز ومدينة 

 أبو صوير  

 0.03 31 1 1 15 16 حضر  

 0.03 29 1 1 86 97 ريف

 0.03 60 2 2 101 113  إجمالي

3 
مركز ومدينة التل 

 الكبير  

 0.02 46 1 1 23 23 حضر  

 0.00 0 0 0 29 31 ريف

 0.02 46 1 1 52 54  إجمالي

4 
مركز ومدينة 

 القصاصين 

 0.04 27 1 1 13 14 حضر  

 0.00 0 0 0 45 48 ريف

 0.04 27 1 1 58 62  إجمالي

5 
مركز ومدينة القنطرة  

 غرب

 0.02 49 2 1 24 26 حضر  

 0.03 29 1 1 54 56 ريف

 0.03 78 3 2 78 82  إجمالي

 مركز ومدينة فايد  6

 0.03 34 1 1 17 17 حضر  

 0.04 55 2 2 53 56 ريف

 0.03 89 3 3 70 73  إجمالي

7 
مركز ومدينة القنطرة  

 شرق

 0.06 31 2 2 15 16 حضر  

 0.50 2 1 1 14 16 ريف

 0.09 33 3 3 29 32  إجمالي

 المحافظة  إجمالي
 0.02 626 35 15 307 320 حضر  

 0.04 200 7 7 362 390 ريف

 0.03 826 42 22 669 711  إجمالي

 م 2٠21يونيو -تاريخ البيان:                     مديرية األمن )إدارة الحماية المدنية(   -مصدر البيان: 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:-التعليق: 

( نقطة إطفاء على مستوى المحافظة موزعة إلى  22م )2٠21أن إجمالي عدد نقاط اإلطفاء بلغت في يونيو    -1

على مراكز ومدن  في الريف. وهي موزعة   %31.8في الحضر ونسبة بلغت نحو   %68.2نسبة بلغت نحو  

 المحافظة كما يلي: 

من إجمالي المحافظة    %45مركز ومدينة اإلسماعيلية يستأثر بأكبر عدد من نقاط اإلطفاء بنسبة بلغت نحو    -

من إجمالي السكان المخدومين بخدمات   %61كما يأتي بأكبر عدد من السكان المخدومين بنسبة بلغت نحو  

 اإلطفاء. 
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لكال   %14يد ومركز ومدينة القنطرة شرق يأتيان في الترتيب الثاني بنسبة بلغت نحو  كال من مركز ومدينة فا  -

منهما من إجمالي المحافظة. بينما نجد مركز ومدينة فايد في الترتيب الثاني من حيث عدد السكان المخدومين  

نحو   بلغت  القنطرة شرق على  %11بنسبة  ومدينة  يستأثر مركز  المخدومين في حين  الترتيب    من إجمالي 

 من إجمالي السكان المخدومين.  %4السادس بنسبة بلغت نحو 

  % ٩كال من مركز ومدينة أبو صوير ومركز ومدينة القنطرة غرب يأتيان في الترتيب الثالث بنسبة بلغت نحو    -

لكال منهما من إجمالي المحافظة. بينما نجد مركز ومدينة القنطرة غرب يأتي في الترتيب الثالث من حيث  

من إجمالي السكان المخدومين في حين يأتي مركز ومدينة أبو    %٩دد السكان المخدومين بنسبة بلغت نحو  ع

 من إجمالي السكان المخدومين.  %7صوير في الترتيب الرابع بنسبة بلغت نحو 

ر بنسبة  كال من مركز ومدينة التل الكبير ومركز ومدينة القصاصين الجديدة يأتيان في الترتيب الرابع واألخي  -

بينما نجد مركز ومدينة التل الكبير يأتي في الترتيب الخامس   لكال منهما من إجمالي المحافظة %5بلغت نحو  

من إجمالي السكان المخدومين في حين يأتي مركز    %6من حيث عدد السكان المخدومين بنسبة بلغت نحو  

 من إجمالي السكان المخدومين.  %3ومدينة القصاصين في الترتيب السابع واألخير بنسبة بلغت نحو 

 ( سيارة على مستوى المحافظة وهي موزعة كما يلي: 42بلغ إجمالي عدد سيارات نقاط اإلطفاء ) -2

 من إجمالي سيارات نقاط اإلطفاء. %6٩مركز ومدينة اإلسماعيلية بنسبة بلغت نحو  -

  % 7ة القنطرة شرق بنسبة بلغت نحو  كال من مركز ومدينة القنطرة غرب ومركز ومدينة فايد ومركز ومدين  -

 لكال منهم من إجمالي سيارات نقاط اإلطفاء.

 من إجمالي سيارات نقاط اإلطفاء. %5مركز ومدينة أبو صوير بنسبة بلغت نحو  -

لكال منهما من إجمالي   %2كال من مركز ومدينة التل الكبير ومركز ومدينة القصاصين بنسبة بلغت نحو    -

 . اءسيارات نقاط اإلطف

 التوصيات:

 العمل على استخدام تكنولوجيا خدمات الحريق ومعايير هندسة اإلطفاء المتقدمة.  -

بمعايير واشتراطات الحماية المدنية والعمل على زيادة الوعي بكيفية التعامل مع وسائل    االلتزامضرورة    -

 الحماية. 

مركز ومدينة 

اإلسماعيلية

مركز ومدينة 

أبو صوير 

مركز ومدينة 

التل الكبير 

مركز ومدينة 

القصاصين

مركز ومدينة 

القنطرة غرب

مركز ومدينة 

فايد

مركز ومدينة  

القنطرة شرق

576

214

106120
160143

61

10211233
29

211333

493

604627

7889

33

توزيع إمكانيات اإلطفاء على مستوى مراكز ومدن احملافظة

تعداد السكان باأللف نسمة نقاط اإلطفاء/ مراكز عدد السيارات إجمالي السكان المخدومين باأللف نسمة
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 املناطق احملرومة من خدمات اإلطفاء:  -1

 مسافة أقرب نقطة/ مركز إطفاء  المناطق المحرومة مركز/ حي م

1 

 مركز اإلسماعيلية

 كم 45 قرية عين غصين 

 كم 20 قرية الضبعية  2

 كم 22.5 قرية الفردان الجديدة  3

 كم 20 غرب سابقاً (  2قرية الحجاز ) ك  4

5 

 مركز فايد 

 كم  10 قرية كسفريت 

 كم  8 قرية أبو سلطان  6

 كم  3 سرابيومقرية هويس  7

8 

 مركز أبو صوير 

 كم3 قرية الواصفية 

 كم 0.5 قرية السبع آبار غربية  9

 كم4 قرية المحسمة الجديدة  10

 كم6 قرية المنايف  11

 كم5 قرية السبع آبار شرقية  12

13 

 مركز التل الكبير 

 كم7 قرية القصاصين القديمة 

 كم4 قرية الظاهرية  14

 كم5 عاشور قرية أبو  15

 كم8 قرية الجزيرة الخضراء  16

 كم 20 قرية المالك  17

18 

مركز القصاصين  

 الجديدة 

 كم5 قرية الوادي األخضر 

 كم6 قرية السالم  19

 كم6 قرية الشروق  20

 كم3 قرية أم عزام  21

 كم8 قرية المحسمة القديمة  22

 كم 15 يونيه   30قرية  23

24 

مركز القنطرة  

 غرب

 كم7 قرية النصر 

 كم7 قرية أبو طفيلة  25

 كم2 قرية الرياح  26

 كم2 قرية الروضة  27

 كم8 قرية البياضية  28

29 
مركز القنطرة  

 شرق

 كم 30 قرية األبطال 

 توجد نقطة إطفاء غير مجهزة  قرية جلبانة  30

 كم 40 قرية السالم الجديدة  31

 م 2021يونيو -تاريخ البيان:             المراكز والمدن بالمحافظة –الحماية المدنية( مديرية األمن )إدارة -مصدر البيان:  

 : يتضح من الجدول السابق ما يلي-التعليق: 

( وحدة قروية بنسبة بلغت 31م )2٠21أن إجمالي المناطق المحرومة من خدمات اإلطفاء بلغ في يونيو    -1

مستوى المحافظة منهم عدد وحدة قروية تم بناء نقطة إطفاء  من إجمالي الوحدات القروية على    %83.8نحو  

 بها وجاري تجهيزها. 

يحتوي مركز القصاصين الجديدة على أكبر عدد من الوحدات القروية المحرومة من خدمات اإلطفاء حيث   -2

 من إجمالي الوحدات القروية المحرومة من خدمات   % 19( وحدات قروية بنسبة بلغت نحو  6بلغت ) 
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( وحدات  5، ثم تاله كال من مركز أبو صوير ومركز التل الكبير ومركز القنطرة غرب بعدد )اإلطفاء

لكال منهم من إجمالي الوحدات القروية المحرومة من خدمات اإلطفاء، ثم    %16قروية بنسبة بلغت نحو  

بنسبة بلغت نحو  4تالهم مركز اإلسماعيلية بعدد ) ال  % 13( وحدات قروية  قروية  من إجمالي الوحدات 

( وحدات قروية بنسبة بلغت  3المحرومة من خدمات اإلطفاء، ثم أخيراً يأتي مركز القنطرة شرق بعدد )

 من إجمالي الوحدات القروية المحرومة من خدمات اإلطفاء.  %10نحو  
 

 التوصيات:

 للحماية المدنية. ضرورة توصيل خدمات اإلطفاء لكافة الوحدات القروية وتوفير التجهيزات األساسية  -
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 م2008سنة  مايو 11( يف أمكرر ) 19مت صدور القانون يف اجلريدة الرمسية يف العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العمراني طالتخطي :األولالباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم ما جاء يف الباب األول:

 .... الفصل الثالث: التخطيط والتنمية العمرانية احمللية

والتنمية العمرانية باحملافظات احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على حتدد اإلدارات العامة للتخطيط -1

املستوى احمللي واقرتاح املشروعات الالزمة وخطة العمل لتحقيقها. على أن تتوىل املراكز اإلقليمية للتخطيط 

عهد إليه من والتنمية العمرانية إعداد مشروع املخطط اإلسرتاتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من ت

جهات ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة مقيدة لدى اهليئة العامة للتخطيط  -استشاريني  -)خرباء 

 العمراني(.

يتوىل املركز اإلقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية املراجعة الفنية األولية وتقوم اهليئة العامة للتخطيط -2

إقراره. ثم يتم اعتماده من الوزير املختص أو من يفوضه بعد العرض العمراني باملراجعة النهائية ملشروع املخطط و

 على اجمللس احمللي املختص وينشر قرار اعتماده يف الوقائع املصرية.

 يتم مراجعة وحتديث املخطط اإلسرتاتيجي العام للمدينة أو القرية كل مخس سنوات على األكثر.-3

انية بإعداد املخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على تلتزم اإلدارات العامة للتخطيط والتنمية العمر-4

االشرتاطات التخطيطية والبنائية للمخطط االسرتاتيجي العام املعتمد للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه 

من اخلرباء واالستشاريني واجلهات واملكاتب اهلندسية واالستشارية املتخصصة املقيدين لدى اهليئة العامة 

 خطيط العمراني.للت
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 كتاب العدد
Smart Cities and the UN SDGs 

 

Book • 2021 

املدن الذكية وأهداف التنمية املستدامة لألمم 

 املتحدة

 

 
 
 
 

 عام لمحتوى الكتاب: وصف

كيف تتقاطع مبادرات المدن  والمدن الذكية وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة    استكشافهذا الكتاب    يتناول

تشمل   ومستداماً.  ومرناً  شامالً  التحضر  جعل  في  المتمثل  العالمي  الهدف  مع  تم  الذكية  التي  الموضوعات 

استكشافها الحوكمة الرقمية والديمقراطية اإللكترونية والوصول إلى الرعاية الصحية والشراكات بين القطاعين  

من خالل دراسة مفاهيم المدن الذكية وأدواتها واستراتيجياتها وعقباتها    ...  العام والخاص والرفاهية والمزيد 

ض الكتاب المشكالت الهيكلية الرئيسية التي تواجهها المدن وكيف يمكن  يعر  .وإمكانية تطبيقها على االستدامة

رفاهية   يعزز  أن  الذكية  للمدن  التكنولوجي  لالبتكار  يمكن  كيف  يوضح  إنه  تجاوزها.  االستدامة  لضرورة 

الذين يسعون إلى فهم قضايا وتحديات المدن الذكية وأهداف  المواطنين، حيث يعمل كمرجع رئيسي ألولئك 

 ة المستدامة.التنمي 

يتميز برؤى متعددة التخصصات من خبراء ، والعديد من دراسات الحالة من جميع أنحاء العالم  الكتاب   يشملكما  

 . يقدم مراجعة شاملة لألدبيات ، و أكاديميين وممارسين

 

https://07101t52r-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/book/9780323851510/smart-cities-and-the-un-sdgs#book-description
https://07101t52r-1106-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/book/9780323851510/smart-cities-and-the-un-sdgs#book-description
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. 

Scientific American

 
 

متًرا 170كيلومتر مربع، ويبلغ ارتفاعه المخطط له    1800يمتد مشروع السد على مساحة تبلغ  

  النهضة  سد إنشاء بسبب المحتمل المائي  العجز بمواجهة الكفيلة اإلجراءات اتخاذ عدم  أن من  جديدة دراسة حذرت

  المصري.  االقتصاد  على   خطيرة  آثار   في   يتسبب  قد  وإدارته،  السد  ملء  بشأن  مشترك   اتفاق   إلى   والوصول  اإلثيوبي، 
  في  Letters Research Environmental ريسرش إنفيرومنتال ليترز دورية في  المنشورة للدراسة ووفقًا

  أخذ   مع-   الملء  فترة  خالل  مصر  في   للمياه  المتوقع  السنوية  الميزانية  عجز  إجمالي   متوسط  فإن  الحالي،  يونيو  11

  في   مكعب  متر  مليار  31  قرابة  إلى   يصل  قد  -االعتبار  في   النهضة  سد  خزان  بجيولوجية  مرتبطة  أخرى  عوامل

  والمواجهة   التخفيف  جهود  إنجاز  عدم  حالة  في   لمصر،  الحالية  المياه  ميزانية  إجمالي   ثلث  يتجاوز  ما  هوو  السنة،

 المعنية.  المصرية السلطات قِبل من المحتملة

 

 

 

 



 

 
4٠ 

 

                                                                                                                                  م 2021  النشرة المعلوماتية يونيو 

 

  ينخفض   أن  يُتوقع  كما  %،72  إلى   تصل  قد  مقلقة،  بنسبة  بالتراجع  مهددة  المصرية  الزراعية  الرقعة   فإن   ذلك،  أثر  على 

  %،25  إلى  تصل  قد  نسبة  إلى   البطالة  معدل  وصول  ثم  ومن  %، 8  إلى   تصل  قد  بنسبة  مصر   في  للفرد  ي القوم  الناتج

 الدراسة. وفق

 إلى   الماضي،  مارس  في   واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن  الصادرة  الرسمية  اإلحصاءات  أحدث  تشير

  للمياه   الرئيسي   المورد  هو  النيل  نهر   يُعتبر  إذ   مكعب،  متر   مليار   81  إلى   يصل  المائية  مصر   موازنة  إجمالي   أن

 المكون  أما ، 2٠1٩/2٠2٠ عام المائية الموارد جملة من %68.5 تمثل سنويًّا مكعب متر مليار 55.5 تبلغ بحصة

  الصرف   مياه  وكذا  المحالة،  البحر  ومياه  والسيول  واألمطار  العميقة  الجوفية  المياه  فهو  المائية  مصر  لموازنة  الثاني 

 جملة   من  %31.5  تمثل  مكعب  متر  مليار   25.56  بنحو  وتقدر  بالدلتا،  السطحية  الجوفية  والمياه  استخدامها  المعاد

 . 2٠1٩/2٠2٠ عام المائية الموارد

  جنوب   جامعة  في   الباحث  حجي،  عصام  يقودهم  أمريكية،  جامعات  في   مصريون  باحثون   أعدها  التي -  الدراسة

  العالي،  السد  ومخزون  النهضة،  سد  بسبب  المتوقع  المائي   العجز  لسد  المقترحة  الحلول  لفاعلية  تقييًما  تقدم  -كاليفورنيا 

 الجوفية.  المياه واستخدام الري، وسائل  وتطوير المياه، تدوير إعادة وحلول

  تعتمد  التي  البالد تتحمله ال   قد بقدر    مصر، غذاء سلة النيل، دلتا يشمل قد الذي التهديد من  مزيد  من الدراسة وتحذر

 الغذاء.  من  احتياجاتها لتوفير الدلتا في  الخصبة الزراعية  األراضي  على  اسي أس بشكل

  سد   أكبر  ليكون  متًرا  17٠  له  المخطط  ارتفاعه  ويبلغ  مربع،  متركيلو   18٠٠  تبلغ  مساحة  على  السد  مشروع  يمتد

  النشاط   تزايُد  فإن  ،األمريكية  الجيولوجية  الجمعية أجرتها  سابقة  لدراسة  ووفقًا   أفريقيا،  في   الكهرومائية  للطاقة

  في   أزمة  يُحدث  أن  شأنه  من  اإلثيوبي،  النهضة  سد  إنشاء  إلى   إضافةً   مصر  في   الكبيرة  السكانية  والزيادة  ري،البش

 .2٠25 عام بحلول الشرب مياه

 المحتملة السيناريوهات نمذجة

 إذ   مصر،  في   الحياة  شريان  النيل  نهر  ويُعتبر  السنة،  في   مكعب  متر  مليار 55.5 النيل  مياه  من  مصر  حصة  تبلغ

 في   للفرد السنوية  المياه  حصة تبلغ  ذلك،  من  وبالرغم  الحالية،  المائية  احتياجاتها  من %٩7 بحوالي   البالد  مياهه  تزود

  البالغة   العالم  مستوى  على   الواحد  للفرد  السنوية  المياه  حصص   أدنى   من  أقل  وهي   فقط،   مكعبًا  متًرا  66٠  مصر

 "الشح   المياه  بندرة  يُقصد  )الفاو(،   المتحدة  لألمم  التابعة  واألغذية   الزراعة  لمنظمة  ووفقًا  للفرد،  مكعب  متر  1٠٠٠

 معينة.   منطقة في  العذبة المياه على  والطلب المتاح العرض بين فجوة وجود المائي"

 بميزانية  يتعلق  فيما   بالدراسة الواردة  األرقام  على   -هرةالقا   جامعة  في   المائية  الموارد أستاذ- الدين  نور  نادر  يتحفظ 

  مذكور   هو  كما  %"31"  يساوي   ثلثها  يكون  أن متلفزة  تصريحات في   الدين"  "نور  يستبعد  التي   المائية،  مصر

  الزراعية   والمساحة  البطالة  حجم  بشأن  الدراسة  تتوقعها  التي   بةالنس  في   المائية  الموارد  أستاذ   يشكك   كما  بالدراسة،

 تدهورها.   المتوقع

  الواليات   في   كاليفورنيا  جنوب  جامعة  في   الباحث  زكي،  طالب   أبو  الجيولوجي   الدراسة،  في   المشارك  الباحث  يوضح

  حجم   ويزيد  فدان،  ونملي  خسارة  إلى   ذلك  فسيؤدي  المياه،  من  مكعب  متر  مليارات  5  مصر  فقدت  إذا  أنه  المتحدة،

  المزارعين   إضافة  على   بناءً   البطالة  نسبة  في   الزيادة  حساب   جرى  كما  المفقودة،  المياه  وفق  يقل  أو   المتدهورة  األرض

 البطالة. نسبة زيادة ثم ومن المتعطلين، قائمة  إلى  المتدهورة األراضي  في  وظائفهم سيفقدون الذين

 إجمالي   بل  النيل،  مياه  من  مصر   حصة  من  مكعب  متر  مليار  31  يعني   ال   الدراسة  في   المذكور   الرقم  بأن  زكي   ويرد

 مع   الرسمية  اإلحصاءات  تتقارب   كما  الحكومية،  التقارير  في   المذكورة  المصادر  مختلف  من  المائية  مصر  موارد

 المياه.  كمية بشأن الدراسة أوردتها  التي  التقديرية األرقام

  إحصاءات   وفق  (،8.687.427)  فدانًا  472و  ألفًا  687و  اليينم  8  مصر  في   الزراعية  األراضي   إجمالي   ويبلغ

 للدراسة   ووفقًا  مشتغل،  آالف  5٠٩و ماليين  5 الزراعي   بالقطاع   ويعمل  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز

  مصدر   بالزراعة  مشتغل  ألف  75٠و  ماليين  4  قرابة  سيفقد  الثالث(  السنوات  )سيناريو  السيناريوهات  سوأأ  في   فإنه

 العام. البطالة معدل ارتفاع  إلى  ذلك يؤدي بالقطاع،  العاملين أرباع  ثالثة حوالي  إلى  تصل نسبة وهي  دخلهم،

  المحلي   الناتج  من  %11  بحوالي   الزراعي   القطاع   ويُسهم  النيل،  مياه   من  مصر  حصة  من %8٠  الزراعة تستهلك

  الزراعة  وزير تصريح وفق  مصر،  في   العاملة  القوى  إجمالي   من  %25  من  أكثر  القطاع   يستوعب  كما  اإلجمالي،

  يونيو. 14 اإلثنين يوم الشيوخ بمجلس والري الزراعة لجنة أمام القصير سيد المصري

 

 

https://web.archive.org/web/20140220184054/http:/www.salini.it/en/lavori-in-corso/etiopia-grand-ethiopian-renaissance-dam-6000mw
http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/27/5/article/GSATG312A.1.htm
https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/27/5/article/GSATG312A.1.htm
https://www.springerprofessional.de/introduction-to-climate-change-impacts-on-agriculture-and-food-s/17879360?fulltextView=true&fbclid=IwAR2PiNfo4yPhPkplfju_YbTiWFERT-N6K0tbtBA9u-OSYBzwdQMdl3Q2C3Q
https://www.springerprofessional.de/introduction-to-climate-change-impacts-on-agriculture-and-food-s/17879360?fulltextView=true&fbclid=IwAR2PiNfo4yPhPkplfju_YbTiWFERT-N6K0tbtBA9u-OSYBzwdQMdl3Q2C3Q
https://www.springerprofessional.de/introduction-to-climate-change-impacts-on-agriculture-and-food-s/17879360?fulltextView=true&fbclid=IwAR2PiNfo4yPhPkplfju_YbTiWFERT-N6K0tbtBA9u-OSYBzwdQMdl3Q2C3Q
https://0711st4xr-1106-y-https-www-scientificamerican-com.mplbci.ekb.eg/arabic/articles/news/cooperation-in-renewable-energy-projects-contributes-to-solving-grand-renaissance-dam-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=KDbmq8TA1Lg
https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23563
https://www.youm7.com/story/2019/2/10/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-80-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/4134839
https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8011-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/
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  وتأثيراته  النهضة سد قضية تناولت التي  الدراسات من كبير  لعدد بحثية مراجعة بمنزلة الدراسة إن "زكي" ويقول

  الحالية  الدراسة معدُّو أنتج واألبحاث،  الدراسات هذه نتائج من  العلمية المادة من  ضخم  عدد جمع وبعد مصر، على 

 السيناريوهات.  من عدد خالل  من مصر على  االقتصادية المخاطر مستوى  لتقدير نموذًجا

  متوسط   إلى   للوصول  السابقة  الدراسات  في   المتاحة  السيناريوهات  كل  "جمعنا  لـ"للعلم":  تصريح  في   الباحث  ويضيف

  سنوات،  ثالث خالل في  النهضة سد خزان تعبئة حدوث  وهو األسوأ، السيناريو من بدايةً  المياه، في  قعالمتو العجز

  السنة". في  مكعب  متر مليار 43 قرابة إلى  ي المائ  العجز يصل  قد وعندها

  سيكون   وعندها  عاًما،  2٩  مدار   على   التعبئة  حدوث  يفترض  الذي  فهو  الدراسة،  وفق  تفاؤاًل   األكثر  السيناريو  أما

 حدوث  دون معه التعامل لمصر يمكن عجز وهو المياه،  من مكعب متر مليارات 3 حوالي  مصر في  المائي  العجز

 مشكالت. 

  منذ   المقترحة  السيناريوهات  يتناول  إحصائيًّا  نموذًجا  قدمت  أنها  هو  الحالية  الدراسة  يميز   ما  إن  "زكي":  يستطرد

  التدفق،   وكميات  السد  بناء  مواصفات  كذلك  النموذج  ويتضمن  األمطار،  مياه  وكميات  الملء  ظروف  حول  2٠15  عام

  المائي   العجز  يقدر  مكعب،  متر  مليار  18  عامين(  )قبل  الدراسة   إعداد  وقت  يبلغ  كان  الذي  المصري  المائي   والعجز

 في   المائية،  حاجتها  لتلبية  مكعب   متر  مليارات  11٠  إلى   مصر  تحتاج  إذ  مكعب؛  متر  مليار  3٠  بحوالي   المصري

 ملياًرا. 81 الحالية ميزانيتها  تبلغ ال  حين

  وتتراوح   االعتبار،  في   وحوله  النهضة  سد  خزان  أسفل  الصخور  في   الشقوق  بين  التسرب  كمية  الدراسة  معدُّو  أخذ  كما

 السنة. في  مكعب  متر مليار  17 وحوالي  مكعب  متر  مليون 4٠ بين التسرب كمية

  متطرف" "سيناريو

 في  يشارك لم والذي هولندا، في  للتكنولوجيا دلفت جامعة  في  المياه  إدارة قسم في  األستاذ- جيسن دي فان نيك يرى

  ثالث   غضون  في   النهضة  سد  خزان  تعبئة  يفترض  "متطرفًا"،  سيناريو  تقيم  ةالبحثي  الورقة   أن   -الدراسة  إعداد

  فقط. سنوات

 له  سيكون   هذا  أن  الواضح  من   الهيدرولوجية،  النظر   وجهة  "من  أنه  لـ"للعلم"  تصريح  في   جيسن"  "دي  ويوضح

 الدراسات   من  العديد  أن   إلى   مشيًرا  الثالث"،  السنوات  هذه  خالل  )والسودان(  مصر  في   المياه  موارد  على   قوي    تأثير  

  بالفعل. السيناريو لهذا تعرض قد -الحالية الدراسة في  مذكور  بعضها-

  النتائج   بتسييس  الدراسة  معد ِي  اتهموا  الذين  المصريين،  الباحثين  من  عدد  من  شديد  لنقد  الدراسة  نتائج  تعرضت

  المائي. األمن معادلة في  المهمة والعوامل المتغيرات بعض وتجاُهل

 في   يقول   الذي  المصرية،  القاهرة  جامعة  في   والمياه  الجيولوجيا  أستاذ  شراقي،  عباس  للدراسة،  الناقدين   أبرز  أحد

  تضمنت   كما  حقلية،  أو  معملية  قياسات  ودون  عملية  غير  سابقة  دراسات  على   اعتمدت  الدراسة  إن   لـ"للعلم":  تصريح

  توربينًا،   16  النهضة  سد  توربينات  عدد  أن  الباحثون  ذكر  إذ  الكهرباء؛  وإنتاج  التوربينات  عدد  عن  قديمة  معلومات

 الطاقة   لتوليد  محطتين  يتضمن  السد  مشروع   أن  إلى   أشارت  قد  الدراسة  وكانت  توربينًا، 13  هو  الحالي   العدد  لكن

  ساعة. جيجاوات 15بـ لهما المحتمل السنوي اإلنتاج يقدر الكهرومائية،

  لـ"للعلم":   يقول  إذ  شمس؛  عين  بجامعة  الهندسة  بكلية  والهيدروليكا  الري  قسم  في   األستاذ  رياض،  بيتر  الرأي  ويوافقه

 وهو   سنوات،  ثالث  غضون  في   ستتم  التعبئة  عملية  أن  افتراض  مثل  نظرية،  افتراضات  على   قامت  الدراسة  إن

 نفسها.  إثيوبيا  حتى  تقترحه لم مقترح

هت   لتي ا  االنتقادات  على   زكي،  طالب   أبو  الدراسة،  في   المشارك  المؤلف   يرد   الدراسة  إن  بقوله:  الورقة،  إلى   ُوج ِ

  على   تقدمه  الذي  النموذج  يقوم   بحثية،  مراجعة  ألنها   سابقة؛   دراسات  عن  صادرة  بيانات  على   اعتمدت  بالفعل

 قائمة   دراسات  هي   بل   نظرية،  دراسات  ليست  لكنها  سابقون،  باحثون   طرحها  التي   السيناريوهات   منها  مدخالت، 

 ودقيقة.  حديثة بتقنيات الباحثون فيها استعان الرقمية، لالرتفاعات الدقة عالية ةونمذج حقلية قياسات على 

ر  أن   إلى   طالب  أبو  ويلفت   ال   16  أو  13  كان  سواء  نفسه   التوربينات  عدد  أن  كما  النموذج،   مدخالت  من  ليس  التبخُّ

غ   التوربينات،  عدد  عن  النظر  بغض  التدفق  بحجم  اهتمت  ألنها  النتائج؛  في   يؤثر ِ  الخاص  البيان  دقة  عدم  الباحث  ويسو 

 قاربت   التي   إعدادها  فترة  أثناء  في   للمشروع   المنفذة  الشركة  بيانات  وفق  العدد  ذكرت   الدراسة  بأن   التوربينات   بعدد 

  سنوات. ثالث

  وزارة   إحصاءات  أن  إال   الكهرباء،  من  جيجاوات/ساعة  5٠  حوالي   حاليًّا  تستورد  مصر  أن  الدراسة  ذكرت  حين  وفي 

  بأكثر   المحلي   االستهالك  احتياجات   يفوق  الكهرباء  إنتاج  في   فائًضا  حققت  مصر  بأن  تفيد  المصرية  والطاقة  الكهرباء

 وتعديله.   فيه  النظر  سيُعاد  أنه   على  مشددًا  الدراسة،  في   المذكور  الرقم  دقة  عدم  يعتقد  فإنه  طالب،  أبو  ووفق  %،25 من

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/6/7/2036134/%D9%81%D9%8A-%D9%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%A2%D9%A5-
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 من   سنويًّا  تتجدد  إنها  الدراسة  تقول  التي   النوبي   الرملي   الحجر  خزان  تغذية  تقديرات  على   "شراقي"  يعترض  كما

  مستوى   فضانخ  إذا  مكعب  متر  مليار  ٠.7  إلى   تنخفض  وسوف  سنويًّا،  مكعب  متر  مليارات  6  بحوالي   ناصر  بحيرة

  كلها  البحيرة نمذجة تناولت الدراسة  أن يوضح طالب" "أبو  لكن البحر، سطح مستوى فوق متًرا 17٠ إلى  البحيرة

  وفق   أخرى  إلى   نقطة  من  التغذية  كمية  تتفاوت  وبالتالي   المثال،  سبيل  على   توشكى   عند  فقط  واحدة  نقطة  قياس   وليس

  البحيرة. طبوغرافية

  تقنيات   على   اعتمدت سابقة  دراسة نتائج  على   القاع(  )تضاريس  البحيرة  طبوغرافية  قياسات   في   الدراسة  واعتمدت

 عند   الشحن  إمكانيات  ومعرفة  للبحيرة  الرقمية  االرتفاع   نماذج   لتحليل  الجغرافية  المعلومات  ونظم  بُعد  عن  االستشعار

 منها.  نقطة كل

  ويوضح   النموذج،  في   ناصر(  )بحيرة  العالي   السد  بحيرة  مياه  إدخال  عدم  فكان  الدراسة،  على   األبرز  العتراضا  أما

د  النموذج  أن  "زكي"  مشيًرا   المياه،  من  القيم  مصر  احتياطي   لكونهما  الجوفي؛  الخزان  أو  ناصر  بحيرة  ذكر  عدم   تعمَّ

 ومن   للتخفيف،  إجراءات  أي  مصر  اتخاذ  عدم  حالة  في   سدلل  السلبية  اآلثار  تقييم  افتراض  على   قامت  الدراسة أن  إلى 

ض دون فقط، النيل مياه على  البحث تركيز  كان كما  البحيرة، بمياه االستعانة بينها   المائية. مصر  الحتياطات  التعرُّ

  التخفيف جهود

  أكثر   االقتصادية  اسةللسي  "تحليل  بأنها  يصفها  التي   المقترحة،  التخفيف  تدابير  على   التعليق  على   جيسن"  "دي  يتحفظ

  في   كاف    بشكل    الري  كفاءة   تحسين  الممكن  من  ليس  أنه  الدراسة  تقترح  المثال،  سبيل  على   هيدرولوجية"،  منها

  مجال   في   تقع  االعتبارات  هذه  فإن  لذا  تقنيًّا،  اعتباره  من  أكثر  وسياسي   مالي   اعتبار  وهذا  قصيرة،  مهلة  غضون

 رأيه.  وفق  ،الهندسة مجال من  أكثر والسياسة التمويل

ا  ليس  النهضة  سد  أن  الدراسة  معدُّو   ويرى   السد   أمام  الطمي   كمية  خفض  في   يُسهم  بل  لمصر،   بالنسبة  محًضا   شرًّ

  الملء   لسيناريوهات  السلبية  اآلثار  من  التخفيف  بإمكانها  مصر  وأن  عمره،  إطالة  على   يساعد  وبالتالي   )اإلطماء(

  الهندسية   الحلول  طريق  عن  البحيرة  من  التبخر  كمية  وتقليل  ناصر  رةبحي  مياه  من  الفاقد  تعويض  خالل  من  المختلفة،

 الممكنة. 

  الموجودة   الجوفية  المياه  استخراج  تعظيم  هو  كذلك  الدراسة  تقترحها  التي   الحلول  أحد  إن  زكي:  طالب  أبو  ويقول

 الخزان   تلوث  في   تتسبب  دوق   الطويل،  المدى  على   ضارة  بيئية  آثار  له  ستكون  هذا  أن  إلى   يشير  لكنه  الدلتا،  في   بالفعل

  مثل   للمياه،  شرهة  محاصيل  زراعة  وتقليل  مصر،  في   المحصولية  الخريطة  تعديل  ضرورة   إلى   ويلفت  الجوفي،

  السكر. وقصب األرز

  " ريسرش   إنجنيرينج  أوف  جورنال  أمريكان"  دورية  في   ونُشرت  سالم،  أسامة  الباحث  أعدها-  سابقة  دراسة  وتؤكد

  الحجر   حوض  خاصةً   الجوفية،  المياه  دور  أهمية  حيث  من  الجديدة  الدراسة  إليه  ذهبت  ما  -2٠18  أغسطس  في 

 لمصر.  المياه من  جيدة كميات توفير في  العميق، النوبي  الرملي 

  التي   التخفيف  جهود نحو  المصرية   الحكومة  توجه  إلى   األخيرة   الثالث  السنوات  مدار  على   الرسمية  البيانات  وتشير

 تحلية   مشروعات  عن  فضاًل   الري،  نظم  وتحديث  للمياه،  المستهلكة  المزروعات  مساحات  تقليل  مثل الدراسة،  ذكرتها

 تقدر   وبتكلفة   /يوم،3م  ألف  476  إجمالية  بطاقة  البحر،  مياه  لتحلية  محطةً   14  اإلسكان  وزارة  منها   تنفذ  التي   المياه

 هذه   من  االنتهاء  المقرر  ومن  مايو،   3  في  الجزار  عاصم اإلسكان  لوزير  تصريح  وفق   جنيه،   مليارات  ٩.71بـ

  .2٠22 يونيو 3٠ في  المحطات

  الموارد   تنمية  هي   رئيسية،  محاور   أربعة  على   المياه  نقص  مشكلة  لمواجهة  المعلنة  الري  وزارة  إستراتيجية  وتقوم

  هذه   لتنفيذ  المناسبة  البيئة  وتهيئة  التلوث،  من  عليها  والمحافظة   المياه  وتنقية  االستخدامات،  وترشيد  المائية،

 الوزير.  مكتب عن والمسؤول المائية والموارد الري وزارة وكيل العظيم، عبد لرجب حتصري وفق اإلستراتيجية،

https://www.mdpi.com/2073-4441/9/10/728
http://www.ajer.org/papers/Vol-7-issue-5/ZZE0705452465.pdf
https://www.youm7.com/story/2021/5/3/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/5305807
https://dailynewsegypt.com/2020/01/26/egypts-water-strategy-based-on-4-directives/
https://dailynewsegypt.com/2020/01/26/egypts-water-strategy-based-on-4-directives/
https://dailynewsegypt.com/2020/01/26/egypts-water-strategy-based-on-4-directives/
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وموقف العمالة بها باحملافظة إعداد وإنشاء قاعدة بيانات للمحالت العامة باملركز  قام

 من عدمه. جتماعيةمن التسجيل يف التأمينات اال

 
 

 

 

 

 اسـهامات املركـز 

ةإعداد وإنشاء قاعدة بيانات احملالت العام  
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 التابعة مراكز ووحدات املعلوماتلخطة املتابعة والدعم ل

 باحملافظة  ملركز املعلومات ودعم اختاذ القرار
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 نموذج استطالع الرأي 
 

/    الوظيفة/االســم 

  ال )    (            م )    (  ـنع ؟        امدادك بنسخة من النشرة خالل الشهر القادم يف االستمرارهل تود  

         ؟               كافية )   (    غري كافية )    (املؤشرات اجلدولية والبيانات للقطاعات اخلدميـــة ما رأيك يف -1
    ؟                 مفيدة )   (    غري مفيدة )   (ن وجدتإحالة دعم القرار او التوقعات املستقبليـة  ما رأيك يف -3
                  ال )    (                 م )   (  ـنع  ؟                       ـات الــــواردةاكتمال ودقة وحتديــث البيان هـل تثق يف -4
                            ؟مع ذكر السبب هـل هنــاك عائــد من هــذه النشــرة -5

 ؟يخرى وما هأو أبـواب أموضوعـات  يهـل تـود اضافة أ -

ismailia-gov@idsc.net.eg

 
 

 شكر

 

بالفكر والرأي   املعلوماتيةنشرة اللكل من عاون وساهم يف تطوير 
 وإرساله إلينا   جواخلربة وكل من تفضل وقام مبلء هذا النموذ 

 
 


