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لرئيس السيسى قائد مسيرة البناء والتنمية يفتتح عددا من المشروعات ا

 باإلسماعيليةالقومية العمالقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باإلسماعيليةافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات العمالقة التى تم تنفيذها 

 حيث أكد أن البالد تبنى بالعمل واإلخالص واالستقرار والجهد والعرق والسالم.

 

نقوم به ونحن نسابق  الذيالشباب والشابات مستقبلهم مرهون بالعمل  إنوقال الرئيس السيسى 

نحققه ، وما نفعله هذا مقدمة تساهم فى إيجاد فرص عمل لشبابنا وشباتنا، ومن حقنا  كيالزمن 

 ذ مكانها بالسالم واالستقرار والبناء والتعمير .كأمة أن تأخ

 

 

 

 اإلسماعيليةصحافة 
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 األخيرةيتفقدون اللمسات  اإلسماعيليةرئيس الوزراء السابق ووزير الشباب والرياضة ومحافظ 

 لالستعداد الستضافة بطولة كأس األمم األفريقية  

 

 
 

لكرة القدم التى تقرر أن تستضيفها  2019 اإلفريقية األممفى إطار االستعدادات الستضافة مصر لبطولة كأس 

يوليو و تقام مباراياتها بعدد خمس محافظات تشمل القاهرة  19يونيه الى  21مصر خالل الفترة من 

منتخب ألول مرة فى تاريخ أمم  24تشهد مشاركة عدد  والتيوبورسعيد والسويس  واإلسماعيلية واإلسكندرية

 أفريقيا.

مساعد رئيس الجمهورية رئيس وزراء مصر السابق يرافقه الدكتور أشرف  إسماعيلقام المهندس شريف 

أبوريدة رئيس االتحاد  وهاني اإلسماعيليةعثمان محافظ  حمديوزير الشباب والرياضة واللواء  صبحي

بجولة  اإلسماعيليةلكرة القدم ومحمد فضل مدير البطولة ومحمد شيحة المنسق العام لمجموعة  المصري

ميدانية لتفقد ومتابعة اللمسات األخيرة واالستعدادات الستضافة البطولة األفريقية المرتقبة لكرة القدم 

االسماعيلى وما يضمه من منشآت  النادي إلستادومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة 2019

 رياضية ومالعب .

و المهندس أحمد  اإلسماعيليةان مساعد وزير الداخلية مدير أمن وقد رافق الجولة كل من اللواء عاطف مهر

عالم  ساميوالمهندس عبد هللا الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء  اإلسماعيليةعصام نائب محافظ 

عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وجمع كبير من القيادات األمنية  وساميالسكرتير العام المساعد 

 االسماعيلى .  النادي إدارةات المسلحة وأعضاء مجلس والقو

 وخالل الجولة تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس األمم اإلفريقية،

ن كرة القدم واالطمئنان على توفر كل ما ؤومتابعة تجهيزات المالعب وغرف خلع المالبس وكل ما يتعلق بش

 يلزم من تجهيزات 
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يتفقد خيام الخير الرمضانية ألهل الخير ويشيد بجهود سيدات  اإلسماعيليةمحافظ 

 اإلسماعيلية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتيبتفقد خيام الخير الرمضانية ألهل الخير  اإلسماعيليةعثمان محافظ  حمديقام اللواء 

ثالث فى بادرة جديدة من نوعها وألول مرة تقام  بحيأقيمت بالجهود الذاتية بمنطقة الشيخ زايد 

مثل تلك الخيام التى تزخر بكافة المواد الغذائية والسلع التموينية واألساسية وبمساهمات 

الفضليات  اإلسماعيليةيشارك بها مجموعة من سيدات  والتيوتبرعات من أهل الخير بالمحافظة 

وشنط رمضان على  ذائيةالغتابعة على عملية توزيع المواد والم باإلشرافتقومن  الالتي

 . االجتماعيبين الجميع وتحقيق التكافل  خاءواألبالمجان لنشر روح المحبة  المواطنين

بجهود كل من ساهم فى العمل بهذه الخيام وكل من شارك  اإلسماعيليةومن جهته أشاد محافظ 

 فى شهر رمضان الكريم . الخيريبدعم العمل 
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الثانوية العامة ويشهد  بامتحاناتو التجهيزات الخاصة  االستعداداتمحافظ اإلسماعيلية يستعرض 

توقيع بروتوكوالت التعاون بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية ويؤكد على رفع درجة 

 و تأمين جميع اللجان   االستعداد

 
 

محافظ االسماعيلية أنه تم االنتهاء من اتخاذ كافة التدابير الالزمة والتجهيزات واالستعدادات أعلن اللواء حمدى عثمان 

يونيه المقبل  8المقرر لها أعتبارا من  2018/2019النطالق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 

 من يوليو القادم . 3وحتى 

لجنة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها  29لجان االمتحانات لهذا العام  وأشار محافظ االسماعيلية الى أن عدد

 طالب وطالبة بقسميها العلمى واآلدبى. 8259وتشمل عدد 

واضاف المحافظ أنه تم االنتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها الستقبال الطالب والمراقبين والمالحظين مؤكدا 

جهزة المعنية لتيسير أداء الطالب لالمتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان على بذل أقصى الجهود من كافة األ

وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والمالحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك 

تأمين وصولها وتوفير كافة أوجه االطمئنان على آلية توزيع أوراق األسئلة على اللجان وتجميع أوراق اإلجابات ل

االستعدادات الالزمة لخروج عملية االمتحانات بالشكل المطلوب، وتكثيف إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال 

 االمتحانات.

جاء ذلك خالل المؤتمر الذى عقده محافظ االسماعيلية لتوقيع بروتوكوالت التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة 

بية والتعليم ومختلف الجهات المعنية والذى عقده محافظ االسماعيلية بحضور اللواء سامى عالم ومديرية التر

السكرتير العام المساعد للمحافظة و اللواء عادل أنور مساعد مدير امن االسماعيلية و الدكتور خالد خلف قبيص وكيل 

وزارة الصحة و الدكتور حسن درويش مدير عام وزارة التربية و التعليم بالمحافظة و الدكتور سعيد السقعان وكيل 

اسعاف االسماعيلية و نبيل الغريب وكيل وزارة التموين و التجارة و ممثلى الجهات المعنية و ذلك إلستعراض و متابعة 

 ماتم اتخاذه من اجراءات التأمين و االعداد و التجهيز إلمتحانات الثانوية العامة .

جة االستعداد لتأمين جميع اللجان الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة و كذا الدبلومات وقد أكد " عثمان " على رفع در

المعنية من اجل توفير كافة سبل الراحة و االمان للطالب لتأدية  األجهزةالجهود من كافة  أقصىالفنية لهذا العام و بذل 

 االمتحانات .
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يع اللجان و المدارس و توفير سيارات االسعاف اضافة الى تأمين واتخاذ كافة التدابير و التجهيزات الالزمة لتأمين جم

 المراقبين و المصححين بالتعاون مع القوات المسلحة . إقامةو مقرات  التعليميمقر الكنترول بالمجمع 
 

 

 

 

 

واالستماع لمطالبهم ويؤكد : خدمة المواطنيين  المواطنينيواصل استقبال  اإلسماعيليةمحافظ 

 أولوياتيوالعمل على تحقيق وتلبية مطالبهم على رأس 
 

 
 

ديوان عام  عددا من المواطنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر اإلسماعيليةعثمان محافظ  حمديأستقبل اللواء 

منذ لحظة توليه منصب  يوميأعتاده بشكل  والذيلعمل المحافظ  اليوميالبرنامج  إطارالمحافظة وذلك فى 

وبذل أقصى الجهود لتحقيق وتلبية  المواطنينحرصا على تفعيل التواصل والتفاعل مع  اإلسماعيليةمحافظ 

 المتاحة. واإلمكانياتمطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون 

وإنه يسعى  التنفيذيالعمل وخالل اللقاء أكد المحافظ أن خدمة المواطنين تأتى على رأس وأولى أولويات 

ومواطنيها  اإلسماعيليةللعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب  إمكانياتجاهدا بكل ما لديه من 

 فهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع . ئبمختلف طوا

فر كافة الجهود من جميع هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضا ويأتي

والعمل على تحقيق آمالهم  المواطنينأجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل خدمة 

 وطموحاتهم .

وعالج و  وإعاناتللمحافظ فيما بين طلبات مساعدات مالية  المواطنينوقد تنوعت الطلبات التى تقدم بها 

ة وفرص عمل للشباب وأعطى المحافظ تعليمات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ طلبات توفير سكن لألولى بالرعاي

حلوال جذرية لتلك المشكالت فى أسرع وأقل وقت ممكن كما أتخذ المحافظ قرارات  وإيجادالالزم لسرعة حلها 

 .المواطنينعدد كبير من مطالب  إلىفورية باالستجابة 

والتواصل والتفاعل معهم عن قرب واالستماع الى مطالبهم  المواطنينأنه يسعد بلقاء  إلىوأشار " عثمان " 

وتيسير تقديم الخدمات األساسية والضرورية لهم تأتى على رأس  المواطنينأن خدمة  إلىوشكاواهم مشيرا 

وأن هذا المبدأ هو األساس والركيزة األساسية لمنهج العمل خالل الفترة  التنفيذيوأولى أولويات العمل 

 ل تحقيق التنمية المستدامة.القادمة من أج

4 



 2019مايونشرة 

 

 

 

لرئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء  اإلسماعيليةشكر خاص من محافظ 

 لجنة التنمية المحلية بالبرلمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالشكر الجزيل للدكتور على عبد العال رئيس  اإلسماعيليةعثمان محافظ  حمدييتقدم اللواء 

رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان وجميع أعضاء  السجينيمجلس النواب والمهندس أحمد 

واعتمادها 2020/  2019 المالياللجنة التى عقدت بخصوص مناقشة الخطة االستثمارية للعام 

 لميزانية المحافظة . وإقرارها

 

كل من النائب المستشار عبد الفتاح عبد هللا   وإسهاماتبجهود  اعيليةاإلسمكما أشاد محافظ 

وأحمد سعيد شعيب والنائبة آمال رزق هللا نواب  منسيوالنواب أحمد بدران البعلى وعصام 

الذين ساهموا بفاعلية بمناقشاتهم وتفاعلهم المثمر داخل اللجنة القرار ميزانية  اإلسماعيلية

دائما فى موقع الريادة  اإلسماعيليةمحافظتهم وحرصهم الدائم والمتواصل على أن تكون 

وتعاونهم مع كافة األجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق 

 ومواطنيها . اإلسماعيلية آمال وطموحات شعب
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 النقل وسائل تخدم التي الطرق بيان -1
 

 الموقع
 الطرق السريعة

الرئيسية الطرق 

 المرصوفة
 الطرق اإلقليمية

 الطرق المحلية الداخلية

نسبة المرصوف إلى  اإلجمالي

اإلجمالي في الطرق 

 المحلية 
 ترابي ممهد مرصوف

 طول/كم طول/كم طول/كم طول/كم طول/كم طول/كم عدد طول/كم عدد

 %89.8 787.95 80.54 ــــ 707.41 115 137 5 47 1 ومدينة اإلسماعيليةمركز 

 %64.2 261.8 93.6 ــــ 168.2 60 11 2 ــ ــ مركز ومدينة أبو صوير

 %76.4 408.2 96.5 ــــ 311.7 70 ــ ــ ــ ــ مدينة التل الكبيرمركز و

 %47.3 47.9 25.25 ــــ 22.65 115 20 1 ــ ــ مركز ومدينة القصاصين

 %87 154.8 20.125 ــــ 134.675 9 83 3 ــ ــ مدينة فايدمركز و

 %66.1 352.4 119.4 ــــ 233 28 46 2 ــ ــ مركز ومدينة القنطرة غرب

 %56.6 92.9 40.35 ــــ 52.55 47 ــ ــ 141 3 مدينة القنطرة شرقمركز و

 %77.4 2105.95 475.765 ــــ 1630.185 444 297 13 188 4 اإلجمالي

 م2019 مايو -: البيان تاريخ                                  النقل و الطرق مديرية و البري النقل و الكباري و للطرق العامة الهيئة -: البيان مصدر
 

الطرق  اعــقط

 والنقل
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  -** التعليـق :  يتضح من البيان اآلتي :
 

 أن الطرق التي تخدم وسائل النقل تنقسم إلى طرق سريعة وطرق رئيسية  وطرق إقليمية وطرق محلية داخلية . -1

الداخلية أعلى نسبة حيث كم ( وتعتبر نسبة الطرق المحلية 3034.95م على مستوى المحافظة ) 2019بلغ إجمالي أطوال الطرق التي تخدم وسائل النقل حتى مايو -2

  % تقريباً .6.2% تقريباً ثم أخيراً تأتي الطرق السريعة بنسبة 9.8% تقريباً ثم الطرق الرئيسية بنسبة 14.6% تقريباً وتليها الطرق اإلقليمية بنسبة 69.4بلغت 

( طريق 3كم ( وهي منحصرة في مركز ومدينة القنطرة شرق بعدد ) 188( طريق بإجمالي طول )  4بلغ إجمالي عدد الطرق السريعة على مستوى المحافظة )  -3

 . مركز ومدينة اإلسماعيليةوطريق واحد في 
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كم ( ويأخذ م.م اإلسماعيلية النصيب األكبر  297بإجمالي طول )  ( طريق13م على مستوى المحافظة )2019بلغ إجمالي عدد الطرق الرئيسية المرصوفة حتى مايو  -4

% 15.4( طريق بنسبة 2% تقريباً  ثم م.م القنطرة غرب و م.م أبو صوير بعدد )23( طريق  بنسبة 3% تقريباً  ثم يليه م.م فايد بعدد )38.5( طريق بنسبة 5بعدد )

 % تقريباً، بينما ال يوجد طرق رئيسية في كال من م.م التل الكبير و م.م القنطرة شرق . 7.7وبنسبة تقريباً لكال منهما ثم م.م القصاصين بعدد طريق واحد 

كم ( 115كم ( ويأخذ مركز ومدينة اإلسماعيلية وكذلك مركز ومدينة القصاصين أكبر قيمة وهي )  444بلغ إجمالي أطوال الطرق اإلقليمية على مستوى المحافظة ) -5

كم ( 60% تقريباً ثم مركز ومدينة أبوصوير بإجمالي أطوال ) 15.7كم ( بنسبة 70ال منهما  ثم يأتي مركز ومدينة التل الكبير بإجمالي أطوال )% تقريباً لك26بنسبة 

كم ( بنسبة 28طوال ) % تقريباً ثم مركز ومدينة القنطرة غرب بإجمالي أ10.5كم ( بنسبة 47% تقريباً ثم مركز ومدينة القنطرة شرق بإجمالي أطوال ) 13.5بنسبة 

 % تقريباً من إجمالي أطوال الطرق اإلقليمية على مستوى المحافظة .2كم ( بنسبة 9% تقريباً وأخيراً مركز ومدينة فايد بإجمالي أطوال ) 6.3

% تقريباً من 77.4كم ( بنسبة 1630.185كم ( وبلغ أطوال الطرق المرصوف منها ) 2105.95بلغ إجمالي أطوال الطرق المحلية الداخلية على مستوى المحافظة )  -6

  % تقريباً من إجمالي أطوال الطرق المحلية الداخلية بالمحافظة22.6كم ( بنسبة 475.765اإلجمالي بينما تبلغ أطوال الطرق المحلية الداخلية الترابية ) 

 -م نجد اآلتي: 2018بالمقارنة ببيان عام  -7

 

 % تقريباً . 1.2م بلغ نحو 2018م عن عام 2019في إجمالي أطوال الطرق المرصوفة في عام  ارتفاعأنه يوجد معدل  -

 

 ** التوصيـــــــات
 

المحاصيل الزراعية العمل على زيادة معدل رصف الطرق المحلية الداخلية الترابية وتمهيد الطرق خاصة في القرى لتيسير الحركة التجارية الداخلية بها ونقل  -1

 ستوى المعيشي للمواطنين .وتحسين الم

  ضرورة التخطيط الهندسي الجيد والمناسب للطرق لتفادي االزدحام  وارتباك السير وفرص حدوث الحوادث . -2

جانبي الطريق داخل المدن  ضرورة صيانة ومتابعة الطرق من خالل تجديد وصيانة األسفلت بشكل مناسب ومستمر كل فترة ومراعاة توفير اضاءة جيدة على -3

مسافة كل متر علي أقصي يمين الطريق السريع وعمل منافذ علي جانبي الطريق بميل محدد لتصريف مياه  وخارجها سواء بأعمدة اإلنارة أو زرع عيون القط على

مات اإلرشادية الدالة لقائدي بوضع العال األمطار والسيول وتنظيف الطرق من المخلفات والزيوت التي تقع من سيارات النقل التي تسير علي الطريق واإلهتمام 

 السيارات وتوضيحها في أماكن بإضاءة جيدة .

ناخ وطرق الصيانة ضرورة التوعية المجتمعية بوسائلها المختلفة سواء مقدمة من صحف أو جمعيات شبابية أو ندوات جماهيرية أو وسائل إعالم لمعرفة ظروف الم -4

 ل .األولية للسيارات واستخدام الطريق بالشكل األمث
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 المداخل مرصوفة غير أو المرصوفة بالطرق متصلة الغير القرى بيان -2

 الموقع  م
الوحدة المحلية  

 القروية )عدد(
 القرية التابعة 

طول المدخل غير 

 المرصوف / كم

 عدد سكان القرية
 مالحظات

 إناث ذكور

 ــ 39971 32236 10.75 10 4 مركز ومدينة اإلسماعيلية 1

 ــ 39650 41650 22.5 19 3 مركز ومدينة أبوصوير 2

 ال يـــوجــــد قــرى غــير مرصــــوفـة المــداخـــــــل مركز ومدينة فايد 3

 ــ 10949 13116 19.1 16 4 مركز ومدينة التل الكبير 4

 ــ 44715 42137 73 40 6 مركز ومدينة القصاصين الجديدة 5

 ــ 76378 75564 201.65 64 6 مركز ومدينة القنطرة غرب 6

 ــ 4242 2828 8.25 6 2 مركز ومدينة القنطرة شرق 7

 ــ 215905 207531 335.25 155 25 اإلجمالي

 
 م2019 مايو -: البيان تاريخ                                      المحافظة مستوى على المدن و المراكز-: البيان مصدر
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  -يتضح من الجدول السابق ما يلي :  -** التعليـق : 
 

م توجد في جميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة ما عدا مركز ومدينة فايد ال يوجد به قرى غير 2019أن القرى الغير مرصوفة المداخل حتى مايو  -1
 مرصوفة المداخل . 

% تقريباً من إجمالي أطوال 60.1كم بنسبة ( 201.65مداخل القرى التوابع الغير مرصوفة  في م.م القنطرة غرب حيث بلغ حوالي ) إجمالي أطوالأنه يوجد أكبر  -2
% تقريباً من 35.9( نسمة بنسبة 151942(  وحدة محلية قروية بإجمالي عدد سكان )6( تابع لعدد )64مداخل القرى غير المرصوفة على مستوى المحافظة لعدد )

% تقريباً من إجمالي الذكور بالقرى 36.4( ذكور بنسبة 75564) إجمالي عدد سكان القرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة موزعين إلى عدد 
% تقريباً من إجمالي اإلناث بالقرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى 35.4( إناث بنسبة 76378الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة  وعدد ) 

 المحافظة .
% تقريباً من 21.8( كم بنسبة 73حيث طول مداخل القرى التوابع الغير مرصوفة  حيث بلغ حوالي ) أنه يأتي م.م  القصاصين الجديدة في الترتيب الثاني من  -3

( نسمة بنسبة 86852( وحدة محلية قروية بإجمالي عدد سكان )6( تابع لعدد )40إجمالي أطوال مداخل التوابع غير المرصوفة على مستوى المحافظة لعدد )
% تقريباً من إجمالي 20.3( ذكور بنسبة 42137القرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة موزعين إلى عدد ) % تقريباً من إجمالي عدد سكان20.5

% تقريباً من إجمالي اإلناث بالقرى الغير مرصوفة المداخل 20.7( إناث بنسبة 44715الذكور بالقرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة  وعدد ) 
 محافظة .على مستوى ال

% تقريباً من إجمالي أطوال 6.7( كم بنسبة 22.5أنه يأتي م.م أبو صوير في الترتيب الثالث من حيث طول مداخل القرى التوابع الغير مرصوفة  حيث بلغ حوالي ) -4
% تقريباً من 19.2( نسمة بنسبة 81300ن )(  وحدة محلية قروية بإجمالي عدد سكا3( تابع لعدد )19مداخل التوابع غير المرصوفة على مستوى المحافظة لعدد )

% تقريباً من إجمالي الذكور بالقرى الغير 20.1( ذكور بنسبة 41650إجمالي عدد سكان القرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة موزعين إلى عدد )
إجمالي اإلناث بالقرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة % تقريباً من 18.4( إناث بنسبة 39650مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة  و عدد ) 

. 
% تقريباً من إجمالي أطوال 5.7( كم بنسبة 19.1أنه يأتي م.م التل الكبير في الترتيب الرابع من حيث طول مداخل القرى التوابع الغير مرصوفة  حيث بلغ حوالي ) -5

% تقريباً من 5.7( نسمة بنسبة 24065(  وحدات محلية قروية بإجمالي عدد سكان )4( تابع لعدد )16لعدد )مداخل التوابع غير المرصوفة على مستوى المحافظة 
% تقريباً من إجمالي الذكور بالقرى الغير 6.3( ذكور بنسبة 13116إجمالي عدد سكان القرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة موزعين إلى عدد )

 % تقريباً من إجمالي اإلناث بالقرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة .5.1( إناث بنسبة 10949عدد )ووى المحافظة  مرصوفة المداخل على مست
إجمالي  % تقريباً من3.2( كم بنسبة 10.75أنه يأتي م.م اإلسماعيلية في الترتيب الخامس من حيث طول مداخل القرى التوابع الغير مرصوفة  حيث بلغ حوالي ) -6

% 17.1( نسمة بنسبة 72207(  وحدة محلية قروية بإجمالي عدد سكان )4( تابع لعدد )10أطوال مداخل التوابع غير المرصوفة على مستوى المحافظة لعدد )
تقريباً من إجمالي الذكور  %15.5( ذكور بنسبة 32236تقريباً من إجمالي عدد سكان القرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة موزعين إلى عدد )
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% تقريباً من إجمالي اإلناث بالقرى الغير مرصوفة المداخل على 18.5( إناث بنسبة 39971بالقرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة  وعدد )
 مستوى المحافظة .

% تقريباً من إجمالي أطوال مداخل التوابع 2.5( كم بنسبة 8.25حوالي ) أنه يوجد أقل طول لمداخل القرى التوابع الغير مرصوفة  في م.م القنطرة شرق حيث بلغ -7
% تقريباً من إجمالي عدد سكان 1.7( نسمة بنسبة 7070(  وحدة محلية قروية بإجمالي عدد سكان )2( تابع لعدد )6غير المرصوفة على مستوى المحافظة لعدد )

% تقريباً من إجمالي الذكور بالقرى الغير مرصوفة المداخل 1.4( ذكور بنسبة 2828ين إلى عدد )القرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة موزع
 % من إجمالي اإلناث بالقرى الغير مرصوفة المداخل على مستوى المحافظة .2( إناث بنسبة 4242على مستوى المحافظة  وعدد )

    
 ** التوصيات

 

قل المحاصيل الزراعية وتحسين المستوى المعيشي نالعمل على زيادة معدل رصف مداخل القرى الترابية لتيسير الحركة المرورية والتجارية بين القرى وسهولة  -
  .بالقرى للمواطنين 
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 واألنفاق الكباري بيان -3

 النوع  الموقــــــــع اسم الكوبري / النفق م
الطول 

)المتر 

) 

العرض 

)بالمتر 

) 

اإلرتفاع 

للنفق ) 

 المتر(

اقصى 

حمولة 

 للكوبرى
 الحالة

 مقبول طن 30 ــ ــــ ــــ سطحي ميت غمر/الزقازيق/أبوحماد/اإلسماعيلية كوبري السعيدية القديم )اإلسماعيلية( 1

2 
 القنطرة غرب / الصالحية كوبري ( 2)  29كوبري الكم 

 سطحي
 ــــ ــــ

 ــ
 مقبول طن 30

 ــ سطحي 3

 مقبول طن 70 ــ م12 م 29 سطحي الزقازيق/فاقوس/الصالحية/الفردان 11كوبري الفردان الكيلو 4

5 
 كوبري ( 2)  2كوبري ك

الزقازيق/فاقوس/الصالحية/الفردان/القنطرة 
 غرب

 سطحي
 12 م 29

 ــ
 مقبول طن 70

 ــ سطحي 6

 مقبول طن 70 ــ م12 م 20 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة السويس (كوبري الجمالين القديم )  7

 مقبول طن 70 ــ م8 م 26 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة كوبري السماكين القديم 8

9 
كوبري ري الصحاري القديم ) 

 السويس(
 مقبول طن 70 ــ م12 م 18 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة

 مقبول طن 70 ــ م10 م 20 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة كوبري المحسمة القديم 10

11 
كوبري ترعة المنايف القديم ) السويس 

) 
 مقبول طن 70 ــ م10 م42 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة

12 
كوبري مصرف المنايف القديم ) 

 السويس (
الغردقة/مرسى اإلسماعيلية / السويس / 
 22علم/خط عرض

 مقبول طن 70 ــ ــــ ــــ سطحي

13 
 القنطرة غرب/الصالحية كوبري ( 2) عدد  200كوبري كم

 سطحي
 م12 م29

 ــ
 جيد طن 70

 ــ سطحي 14

 

13 



 2019مايونشرة 

 جيد طن 70 ــ م10 م15 سطحي وصلة الفردان ) المعدية ( 2كوبري كم 15

 جيد طن 70 ــ م10 م15 سطحي المعدية (وصلة الفردان )  4كوبري كم 16

 6كوبري كم 17
 وصلة الفردان ) الم

 
 عدية (

 جيد طن 70 ــ م10 م15 سطحي

18 
كوبري القصاصين الجديد أعلى السكة 

 الحديد
 جيد طن 70 ــ م21 م650 علوي القصاصين/الصالحية

 مقبول طن 70 ــ م16.8 م 425 علوي أبوسلطان / القصاصين 85كم كوبري القصاصين القديم ) الشباب ( 19

 مقبول طن 90 ــ م14 م 400 علوي أبوسلطان / القصاصين 85كم كوبري القصاصين الجديد ) الشباب ( 20

 كوبري أبو سمر 21
القنطرة شرق/كوبري مبارك/شرم الشيخ/رأس 

 محمد
 مقبول طن 70 ــ ــــ ــــ سطحي

22 
 كوبري ( 2أبوعروق ) 

مبارك/شرم الشيخ/رأس  القنطرة شرق/كوبري
 محمد

 مقبول طن 70 ــ 12 20 سطحي

 سطحي 23
  

 ــ
  

 كوبري سرابيوم ( 1األبطال )  24
القنطرة شرق/كوبري مبارك/شرم الشيخ/رأس 

 محمد
 مقبول طن 70 ــ 12 20 سطحي

 مقبول طن 70 ــ 12 20 سطحي القنطرة شرق/كوبري مبارك/شرم الشيخ القنطرة شرق ) تل سالم ( 66الكم  25
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 مقبول طن 90 ــ ــــ ــــ سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة (ري الصحاري الجديد ) اإلسماعيليةكوبري  26

 مقبول طن 90 ــ م14 م 20 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة كوبري الجمالين الجديد ) اإلسماعيلية ( 27

 كوبري مبارك السالم 28
شرق/كوبري مبارك/شرم الشيخ/رأس  القنطرة

 محمد
 ملجم

8900 
 م

 مقبول طن 90 ــ م21

 مقبول طن 90 ــ م14 م 32.2 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة كوبري المحسمة الجديد 29

30 
كوبري المنايف الجديد ) على ترعة 

 المنايف(
اإلسماعيلية / السويس / الغردقة/مرسى علم/خط 

 22عرض
 مقبول طن 90 ــ م14 م 41 سطحي

31 
كوبري المنايف الجديد ) على مصرف 

 المنايف (
اإلسماعيلية / السويس / الغردقة/مرسى علم/خط 

 22عرض
 مقبول طن 90 ــ م14 م 11 سطحي

 مقبول طن 90 ــ م17 م 47.5 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة كوبري السماكين الجديد 32

 مقبول طن 90 ــ م14.4 م 37.3 سطحي ميت غمر/الزقازيق/أبوحماد/اإلسماعيلية السعيدية الجديد -كوبري العزازي  33

 كوبري مصرف الضبعية ) القديم ( 34
اإلسماعيلية / السويس/ وصلة السماكين/ وصلة 

 سرابيوم
 مقبول ــــ ــ م22 م20 سطحي

 كوبري مصرف الضبعية ) الجديد ( 35
وصلة السماكين/ وصلة اإلسماعيلية / السويس/ 

 سرابيوم
 مقبول ــــ ــ م12 م18 سطحي

 كوبري ترعة المنايف 36
اإلسماعيلية / السويس/ وصلة السماكين/ وصلة 

 سرابيوم
 مقبول ــــ ــ م10 م42 سطحي
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 كوبري ترعة سرابيوم 37
اإلسماعيلية / السويس/ وصلة السماكين/ وصلة 

 سرابيوم
 مقبول طن70 ــ م11 م 11 سطحي

 مقبول طن90 ــ م12 م300 علوي اإلسماعيلية / القاهرة كوبري نفيشة 38

 مقبول طن70 ــ م15 م25 سطحي وصلة السماكين كوبري مصرف المحسمة ) الجديد ( 39

 مقبول طن70 ــ م8 م10 سطحي اإلسماعيلية / السويس كوبري مصرف المحسمة ) القديم ( 40

 مقبول طن90 ــ م14 م32.2 سطحي اإلسماعيلية / السويس / الغردقة ) الجديد (كوبري مصرف المحسمة  41

 كوبري مصرف الوادي ) القديم ( 42
اإلسماعيلية / السويس/ وصلة السماكين/ وصلة 

 سرابيوم
 مقبول طن70 ــ م13.5 م38.5 سطحي

 كوبري مصرف الوادي ) الجديد ( 43
وصلة اإلسماعيلية / السويس/ وصلة السماكين/ 

 سرابيوم
 مقبول طن70 ــ م10.5 م22 سطحي

 كوبري ترعة سيناء ) القديم ( 44
اإلسماعيلية / السويس/ وصلة السماكين/ وصلة 

 سرابيوم
 مقبول طن70 ــ م14 م52.5 سطحي

 كوبري ترعة سيناء ) الجديد ( 45
اإلسماعيلية / السويس/ وصلة السماكين/ وصلة 

 سرابيوم
 مقبول طن70 ــ م11 م49 سطحي

 القنطرة غرب / القنطرة شرق كوبري السالم على قناة السويس 46
علوي 
 معلق

 مقبول طن90 ــ م18 كم7

 مقبول طن 90 ــ م 20 كم 7 علوي طريق اإلسماعيلية / القاهرة كوبري الواصفية ) الجديد ( 47
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 مقبول طن 70 ــ م 15 كم 1 علوي طريق اإلسماعيلية / القاهرة كوبري الواصفية ) القديم ( 48

 مقبول طن 90 ــ م 20 م 750 علوي طريق اإلسماعيلية / القاهرة كوبري المستقبل ) سكة حديد ( 49

50 
 اإلسماعيلية / القاهرة ) المنايف ( 7( كوبري 2عدد )

 سطحي
 م 25

12.5 
 كم

 ــ
 مقبول طن 70

 ــ سطحي 51

52 
 اإلسماعيلية / بورسعيد طريق اإلسماعيلية 25( كوبري ك2عدد )

 سطحي
 كم 15 م 25

 ــ
 مقبول طن 70

 ــ سطحي 53

 مقبول طن 30 ــ كم 15 كم 50 سطحي طريق اإلسماعيلية / بورسعيد كوبري عز الدين ) القديم ( 54

 مقبول طن 70 ــ كم 15 كم 25 سطحي طريق اإلسماعيلية / بورسعيد كوبري عز الدين ) الجديد ( 55

56 
 طريق اإلسماعيلية / بورسعيد اإلسماعيلية 22( كوبري ك2عدد )

 سطحي
 م12 كم 25

 ــ
 مقبول طن 70

 ــ سطحي 57

58 
الكوبري المزدوج طريق اإلسماعيلية / 

 العباسة
 مقبول ــــ ــ م15 م20 سطحي طريق اإلسماعيلية / العباسة

 كوبري مصرف أم عزام  59
 (كوبري 2) 

 85اإلسماعيلية / القصاصين ك طريق 
 سطحي

 م10 م20
 ــ

 مقبول طن 70

 ــ سطحي 60

 جديد ــ ــ م15 م93 عائم بمدينة اإلسماعيلية 6منطقة نمرة  كوبري الشهيد أحمد منسي 61
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 جديد ــ ــ م15 م350 عائم بمدينة اإلسماعيلية 46.8ك كوبري الشهيد أبانوب جرجس 62

 جديد ــ ــ م14.25 م700 ـــ شارع الثالثيني الثالثينينفق  63

64 
( نفق 2انفاق أسفل قناة السويس ) عدد)

( 1( نفق سكة حديد وعدد)1سيارات وعدد)
 نفق مرافق

 جديد ــ ــ 11.4 3850 ــ 72.5الكيلو 

 م2019 مايو -: البيان تاريخ                              والنقل الطرق ومديرية  البري والنقل والكباري للطرق العامة الهيئة -: البيان مصدر
 

 -** التعليـــق :   يتضح من البيان السابق اآلتي :
( كوبري يتضمن بعض الكباري التابعة للمجلس األعلى للقوات المسلحة . وهى تربط محافظة اإلسماعيلية 62أن إجمالي عدد الكبارى على مستوى المحافظة  بلغ )  -1 

  -ملجم( وموزعين كاآلتي : - علوي -" ثابت "  سطحي) -إلى ثالث أنواع هي:  الكباريسواء داخلياً أو تربطها بالمحافظات األخرى ، وتنقسم هذه 
  تقريباً من إجمالي عدد الكباري . 82.3) الثابت (  السطحيقد بلغت نسبة % 
  العلوية كوبري واحد فقط معلق هو كوبري السالم على قناة السويس . الكباريويدخل في  الكباريعدد  إجمالي% تقريباً من 12.9قد بلغت نسبة العلوي 
  تقريباً من إجمالي عدد الكباري . 1.6قد بلغت نسبة الملجم % 
  تقريباً من إجمالي عدد الكباري . 3.2قد بلغت نسبة العائم % 

( نفق سكة حديد 1( نفق للسيارات وعدد )2يوجد نفق سيارات  بمدينة اإلسماعيلية وهو نفق الثالثيني باإلضافة إلى أنفاق أسفل قناة السويس الجاري إنشاؤها بعدد ) -2
 ق للمرافق . ( نف1وعدد )
         

 -** التوصيات:
 ضرورة الفحص والصيانة الدورية للكباري واألنفاق لتجنب مخاطر تهالكها . -
 واألنفاق في المناطق المزدحمة مرورياً . الكباريإنشاء   -
 . للكباري واألنفاق التي يتم إنشاؤها بالمحافظة الجودةرفع مستوى  -
  للكباري واألنفاق التي يتم إنشاؤها بالمحافظة الجودةرفع مستوى  -     
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 الركاب نقل وسائل -4

 البيان المركز

 االجمالى العام التوك توك  تاكسي ميكروباص أتوبيس نقل

 مالحظات والجمعيات الجماعيعدد شركات النقل 
 داخلي خاص عام

 عدد عدد عدد عدد
 عدد عدد عدد

مركز ومدينة 
 اإلسماعيلية

 4029 0 2470 1047 55 360 97 حضر

( شركة نقل جماعي ) شركة شرق  1عدد ) 
( جمعيات للنقل الجماعي  2الدلتا ( وعدد ) 

الداخلي ) جمعية نقل الركاب و جمعية شباب 
الخريجين ( + مشروع مرفق النقل الداخلي 

 التابع لديوان عام المحافظة (

 ــ

 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف

 مركز ومدينة أبوصوير
 ــ 0 785 0 75 570 0 140 0 حضر

 ــ 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف

 مركز ومدينة التل الكبير
 ــ 0 229 0 45 175 0 9 0 حضر

 ــ 0 350 350 0 0 0 0 0 ريف

 مركز ومدينة فايـــد
 ــ 0 274 0 55 175 15 29 0 حضر

 ــ 0 410 410 0 0 0 0 0 ريف

القنطرة مركز ومدينة 
 غرب

 ــ 0 229 0 50 165 7 7 0 حضر

 ــ 0 399 399 0 0 0 0 0 ريف

مركز ومدينة القنطرة 
 شرق

 ــ 0 86 0 5 77 0 4 0 حضر

 ــ 0 65 65 0 0 0 0 0 ريف

 مركز ومدينة القصاصين
 ــ 0 102 0 23 75 0 4 0 حضر

 ــ 0 140 140 0 0 0 0 0 ريف

 إجمالي المحافظة

 ــ 4 5734 0 2723 2284 77 553 97 حضر

 ــ 0 1364 1364 0 0 0 0 0 ريف

 ــ 4 7098 1364 2723 2284 77 553 97 إجمالي

 م2019 مايو -: البيان تاريخ                                                                  اإلسماعيلية مرور إدارة -: البيان مصدر
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 يتضح من البيان  السابق اآلتي .... -** التعليق :

  
% تقريباً 80.8( مركبه على مستوى المحافظة وهو موزع بنسبة 7098م على مستوى المحافظة بلغ )2019أن إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة حتى مايو   -1

 -% تقريباً في الريف وهي تتنوع إلى اآلتي :19.2في الحضر وبنسبة 

 % تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى المحافظة .38.4الركاب بنسبة ( تاكسي وهو يأخذ أكبر عدد من وسائل نقل 2723عدد )  -
 % تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى المحافظة .32.2( ميكروباص وهو يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 2284عدد )  -
 % تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى المحافظة . 19.2ثالث بنسبة (  توك توك وهو يأخذ الترتيب ال1364عدد )  -
.% تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى 10.2( أتوبيس  حيث تأخذ المرتبة األخيرة بنسبة 727أتوبيسات نقل بعدد إجمالي )  -

( أتوبيس خاص 553% تقريباً من إجمالي عدد األتوبيسات المرخصة على مستوى المحافظة وعدد) 13.3( أتوبيس عام بنسبة 97المحافظة   وهي تنقسم إلى ) 
% تقريباً من إجمالي عدد األتوبيسات 10.6( أتوبيس داخلي بنسبة 77% تقريباً من إجمالي عدد األتوبيسات المرخصة على مستوى المحافظة وعدد )76.1بنسبة 

 المرخصة على مستوى المحافظة (  .                        
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( مركبة بنسبة 4029عدد )  لي عدد مركبات نقل الركاب المرخصة على مستوى المراكز والمدن األخرى بإجمالييأخذ م.م اإلسماعيلية النصيب األكبر من إجما -2

م أبوصوير بإجمالي عدد مركبات  % تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى المحافظة وهي منحصرة في الحضر . ثم يليه م .56.8

ضر. ثم م . م فايد بإجمالي عدد تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى المحافظة وهي منحصرة في الح% 11.1( مركبة بنسبة 785)

% تقريباً في الحضر ونسبة 40% تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى المحافظة وهي موزعة إلى نسبة 9.6( مركبة بنسبة 684)

% تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى 8.8( مركبة بنسبة 628باً في الريف .  ثم م .م القنطرة غرب بإجمالي عدد )% تقري60

% تقريباً من 8.2نسبة ( مركبة ب579ي م . م التل الكبير بإجمالي عدد ) ت% تقريباً في الريف . ثم يأ63.5 % تقريباً في الحضر وبنسبة36.5المحافظة موزعة بنسبة 

% تقريباً في الريف . ثم م . م 60.5% تقريباً في الحضر و نسبة 39.5إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على مستوى المحافظة وهي موزعة إلى نسبة 

% 42.1ستوى المحافظة موزعة بالتساوي إلى  % تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على م3.4( مركبة بنسبة 242القصاصين بإجمالي عدد ) 

% تقريباً من إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة على 2.1( مركبة بنسبة 151% في الريف . ثم أخيراً م . م القنطرة شرق بإجمالي عدد ) 57.9في الحضر و 

 لريف .% تقريباً في ا43% تقريباً في الحضر و بنسبة 57مستوى المحافظة  موزعة بنسبة 

 تنحصر وسائل نقل الركاب المرخصة في الريف على وسيلة التوك توك  -3

  ال يوجد أي نوع من وسائل نقل الركاب المرخصة بريف م.م اإلسماعيلية وم.م أبو صوير. -4
 توجد شركة واحدة للنقل الجماعي هي شركة شرق الدلتا للنقل خارج المحافظة . -5

 المحافظة . ( جمعية للنقل الداخلي تتمثل في جمعية نقل الركاب وجمعية شباب الخريجين باإلضافة إلى مشروع مرفق النقل الداخلي التابع لديوان عام 2يوجد عدد )   -6
 -م نجد اآلتي :2018بالمقارنة ببيان عام   -7

 % تقريباً .5.3م بلغ نحو 2019في إجمالي عدد وسائل نقل الركاب المرخصة في عام  ارتفاعأن هناك معدل  -
 % تقريباً .9.7م بلغ نحو 2019في إجمالي عدد التوك توك المرخصة على مستوى المحافظة في عام  ارتفاعأن هناك معدل  -
 % تقريباً .1.7م بلغ نحو 2019م في إجمالي عدد التاكسي المرخص على مستوى المحافظة في عا ارتفاعأن هناك معدل  -
 % تقريباً .7.7م بلغ نحو 2019في إجمالي عدد الميكروباص المرخص على مستوى المحافظة في عام  ارتفاعأن هناك معدل  -
 % تقريباً .4.6م بلغ نحو 2019في إجمالي عدد األتوبيسات المرخصة على مستوى المحافظة في عام  ارتفاعأن هناك معدل  -
 وصيـــــات ** الت    

 . المركبات التي ال تعمل بكفاءة الستبدالضرورة عمل صيانة دورية للمركبات في شركات وجمعيات النقل الجماعي وعمل إحالل   -

 .داخل وسائل المواصالت  االزدحامزيادة عدد وسائل النقل العامة للتيسير على المواطنين وعدم   -

 .تدعيم مرفق النقل الداخلي بعدد أكبر من المركبات لخدمة أكبر عدد من المواطنين   -

 . ضرورة وجود وسائل نقل عامة في القرى والتوابع  -

 . ضرورة الرقابة على سائقي التاكسي لإللتزام بالتسعيرة المحددة ومحاسبة المخالفين -
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 تطور اإلسكان الحضري ) عدد الوحدات السكنية المنفذة (  -1
 2018عام  2017عام  2016عام  البيان البيـــــــان

 القطاع الحكومى
 0 0 0 حضر

 0 0 0 ريف

 اولى بالرعايه إسكان منخفض التكاليف
 حضر

4792 4792 0 
 ريف

 إقتصادىإسكان 
 حضر

480 480 0 
 ريف

 متوسط أسكان
 حضر

0 0 0 
 ريف

 

قطـاع اإلسكان 

 والمجتمعات العمرانية
 



 2019مايونشرة 

 فوق المتوسط وفاخر اسكان
 حضر

0 0 0 
 ريف

 اسكان الشباب

 االسكان االجتماعى

 حضر

17016 2808 

مول  254+2

 تجارى
 ريف

2808 

 اجمالى القطاع الحكومى

 حضر
22288   

 ريف

 مول 2+3062 8080 22288 اجمالى المحافظة

 القطاع الخاص

 حضر
2870 1851 761 

 ريف

 761 1851 2870 إجمالى المحافظة

 القطاع التعاونى

 0 0 0 حضر

 0 0 0 ريف

 0 0 0 المحافظةاجمالى 

 القطاع االستثمارى

 0 0 0 حضر

 0 0 0 ريف

 0 0 0 اجمالى المحافظة

 القطاع العام

 0 0 0 حضر

 0 0 0 ريف

 0 0 0 اجمالى المحافظة

 إجمالى المحافظة                

 

 حضر
25158 9931 0 

 ريف

 مول2+3823 9931 25158 إجمالى المحافظة

 م 2019مصدر البيان : مديرية االسكان والتعمير بالمحافظة                 تاريخ البيان : مايو    
 

 -** التعليق :   نالحظ من الجدول السابق  :

  خالل سنوات البيان . الحكوميالوحدات السكنية المنفذة من اجمالى القطاع  أعدادانخفاض فى 

 تعاونيقطاع  أو استثماري% ال يوجد قطاع 62نسبة االنخفاض  2017بعام  2018ة عام مقارن 
 والتعمير. اإلسكانعن طريق بنك  اإلسكان أالنولكن يوجد 

  ترخيص  761لعدد  2018الصادرة خالل عام  المبانييوجد القطاع الخاص وهو حصر تراخيص
 . األبراج مبانيوهذا انخفاض عن العام السابق ولوقف تراخيص  واألحياءمن مراكز المدن  مباني

. 

 **  التوصيـــــات : 

العمل على انشاء وحدات سكنية بالقطاع الحكومى منخفضة التكاليف ومتوسط وفوق المتوسطط لمسطاعدة  
 الشباب ومحدودى الدخل .
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 تطور الوحدات المنفذة )حسب قطاع اإلنشاء (   -2 

 قطاع اإلنشاء
 2017/2018عام  2016/2017عام 

عام 

2018/2019 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 0 0 0 0 0 0 المحافظة

 413 761 779 1072 778 1767 خاص

 0 0 0 0 0 0 تعاونى

 0 0 0 0 0 0 استثمارى

 0 0 0 0 0 0 قطاع عام

 413 761 779 1072 778 1767 االجمالى

 م 2019والتعمير بالمحافظة                 تاريخ البيان : مايو  اإلسكانمصدر البيان : مديرية 
 

 -التعليق :   نالحظ من الجدول السابق  :** 
  خذالل سذنوات  اإلنشذاءالقطذاع الخذاص حسذب قطذاع  فذي المبذانيأعذداد  فذيهناك تذبذذب

         بالمبذذذذاني انخفذذذذا هنذذذذاك   2017بذذذذالنظر الذذذذى عذذذذام البيذذذذان فذذذذى الحضذذذذر والريذذذذف و

االسذكان بالحضذر  إجمذالين % مذ27.2)قطاع خاص( بالحضر والريف قد بلغت نسبته 

 .2016والريف عن عام 

  وذلك لوقف تراخيص االبراج . 2017عن عام  2018يوجد انخفا  عن عام 

 وقطذذاع عذذام خذذالل  واسذذتثماريومحافظذذة  تعذذاوني مبذذانيالقطاعذذات  بذذاقييوجذذد فذذى  ال

 سنوات البيان .

 ** التوصيات :
 . نتهاء من تسليم الوحدات السكنية للشباب وذلك لتسيير الزواج عليهمسرعة اإل  

 م 2018بيان تراخيص المبانى بالمحافظة عن عام  -3

 االجمالى ترميم هدم تعديل تعلية بناء البيان البيان / المراكز

 م.م االسماعيلية

 حضر

194 154 189 22 19 578 

 ريف

 م.م ابوصوير

 حضر

165 57 19 - - 241 

 ريف

 162 73 - 31 36 92 حضر م.م التل الكبير
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 ريف

 م.م القصاصين

 حضر

51 21 18 - - 90 

 ريف

 م.م فايد

 حضر

152 76 15 - 2 245 

 ريف

 م.م القنطرة شرق

 حضر

51 21 18 - - 90 

 ريف

 م.م القنطرة غرب

 حضر

56 48 46 - 2 152 

 ريف

 1558 26 22 338 413 761 االجمالى

 2019تاريخ البيان :مايو                                  ادارة الحاسب االلى بالمحافظة –مراكز المدن مصدر البيان :  

                                  

  -** التعليــــق :   نالحظ من الجدول السابق :
  رخصذة  1558بلغذت  2018التراخيص على مستوى المحافظة خذالل عذام إجمالي عدد

 بجميع انواعها .

   كاالتىانواعها موزعة : 

 761  من إجمالى التراخيص .49ترخيص بناء بنسبة % 

 413  من إجمالى التراخيص .26.5ترخيص تعلية بنسبة % 
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 تراخيص
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 336  من إجمالى التراخيص .21.5ترخيص تعديل بنسبة % 

 22  من إجمالى التراخيص .1.5ترخيص هدم بنسبة % 

 26 من إجمالى التراخيص . %1.6 ترخيص ترميم بنسبة  

 

 ات : ــــــ**   التوصي
 إتبذاعوكذذلك بهذا الخاصذة  التعليمذات وإتبذاعلبنذاء رخذص اعلذى اسذتخراج  تشديد الرقابة 

 .برخص التعلية التعليمات الخاصة 
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 2018بيان المدن والمجتمعات العمرانية بالمحافظة عن عام -4

 المركز/المدينه

 المساحة فدان
عدد الوحدات السكنية 

 المنفذة
عدد الوحدات السكنية 

اسم المنطقة  تحت اإلنشاء
 الصناعية

 االراضىعدد قطع  عدد المصانع 

 زراعة إسكان
خدمات أنشطة 
 تجارية ومرافق

 منتجة عائلى شباب  عائلى بابش
تحت 
 االنشاء

 خالية مخصصة

 - - - مدينة االسماعيلية

1034+
مول 2

 تجارى

20 - - - - - - - 

 - - - - - - - م.م ابوصوير
والثانية  األولى

 باإلسماعيلية
136 34 202 - 

 - - - - - - - - 480 - - - م.م التل الكبير

 - - - - - - - - 672 - - - م.م فايد

 - - - - - - - - - - - - م.م القنطرة غرب

 97 191 131 38 القنطرة شرق - - - 640 - - - م.م القنطرة شرق

 - - - - - - - - 216 - - - م.م القصاصين

 - - - اجمالى
3042+

 مول2
20 - - - 174 165 393 97 

 2019تاريخ البيان : مايو                                                    ادارة االستثمار بالمحافظة –مصدر البيان : مديرية االسكان والتعمير بالمحافظة 
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 -** التعليـــــــــق :    من الجدول السابق انه يوضح:

 34مصنع منتج و 136وبها عدد  باإلسماعيليةوالثانية  األولىوهى المنطقة الصناعية والقنطرة شرق  ابوصويرمناطق صناعية تتركز فى م.م  3عدد  يوجد 

 عدد قطع االراضى المخصصة . 202و اإلنشاءمصنع تحت 

  ة.قطعة خالي 97قطعة و 191ى المخصصة مصنع تحت االنشاء وعدد قطع االراض 131مصنع منتج و 38المنطقة الصناعية فى القنطرة شرق وبها ويوجد   

 مول تجارى ويتركز اكبر عدد فى مركز ومدينة االسماعيلية  2وحدة    3042حدات المنفذة للشباب هم بالنسبة للوحدات السكنية المنفذة اجمالى عدد الو أما

 % من االجمالى .22% من االجمالى ويليها مركز ومدينة فايد بنسبة 34بنسبة 

  من االجمالى .7واقل نسبة فى مركز ومدينة القصاصين %  

 ** التوصيات :

 . وزيادة االنشطة بهانوصى بالتوسع فى المدن والقرى  
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أعداد المدن والقرى التى تم تعديل الحيز العمرانى لها وقرى الظهير الصحراوى  -5

 2018عام 

 البيـــــــــــــان البند

 

 العدد

 ريف حضر

 المدن الجديدة
 ال يوجد والقرى التى تم تعديل الحيز العمرانى لهاعدد المدن 

 ال يوجد عدد قرى الظهير الصحراوى التى بدأ إنشاؤها

 2019مايو تاريخ البيان :                       ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظةمصدر البيان : 
 

 

   -**  التعليــــق :   نالحظ من الجدول السابق أنه :
  2018ال يوجد مدن وقرى تم تعديل الحيز العمرانى لها عام . 

 .ال يوجد قرى بالظهير الصحراوى 

 ملحوظه: بأستثناء مدينه االسماعيليه الجديدة وهى تتبع القوات المسلحه.

  
 العمرانذيالحيذز  وتعذديلوالمدن علذى مسذتوى المحافظذة  القري أعدادبزيادة وصى ن 

 لها خاصة فى قرى ومدن القنطرة شرق.
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 : بالمحافظة للتطوير القابلة العشوائية المناطق موقف -1

 البيان مركز ومدينة /حي م
إجمالي عدد المناطق 

 العشوائية

 مناطق قابلة للتطوير

 لم يبدأ العمل بها جاري التطوير تم التطوير

 مركز ومدينة اإلسماعيلية 1
 0 0 1 1 حضر

 0 4 0 4 ريف

 مركز ومدينة أبوصوير 2
 0 2 0 2 حضر

 0 0 0 0 ريف

 مركز ومدينة التل الكبير 3
 1 0 0 1 حضر

 0 0 0 0 ريف

 مركز ومدينة القصاصين الجديدة 4
 1 1 0 2 حضر

 0 0 0 0 ريف

 اإلجمالي

 2 3 1 6 حضر

 0 4 0 4 ريف

 2 7 1 10  اإلجمالي

 2019 مايو -: البيان تاريخ              المحافظة عام بديوان العشوائيات تطوير وحدة -: البيان مصدر

 

 

قطـاع  

 العشــــــوائيــات
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 -يتضح من الجدول السابق ما يلي : -التعليق :*** 

م 2019( مناطق عشوائية قابلة للتطوير على مستوى المحافظة مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية وذلك حتى مايو 10أنه يوجد عدد )  -1

المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات على مستوى % تقريباً من إجمالي المناطق العشوائية 60( منطقة في الحضر بنسبة  6وهي موزعة بعدد ) 

% تقريباً من إجمالي المناطق العشوائية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات على 40( مناطق عشوائية في الريف بنسبة 4المحافظة وعدد ) 

 مستوى المحافظة .

( 11( مناطق حيث تم استثناء عدد )10ات بلغ ) ية بالخريطة القومية للعشوائلمدرجأن إجمالي المناطق العشوائية الفعلية على مستوى المحافظة وا -2

 منطقة إلنتفاء صفة عدم اآلمان منهم ومخاطبة الصندوق لحذفهم من الخريطة القومية للعشوائيات . 

% من إجمالي المناطق العشوائية على 50( مناطق بنسبة 5يشمل م.م اإلسماعيلية أكبر عدد للمناطق العشوائية على مستوى المحافظة حيث بلغ )  -3

 % تقريباً في الحضر ( .20% في الريف و 80مستوى المحافظة موزعة إلى) 

( منطقة وهما 2ثم يأتي في الترتيب الثاني كال من م.م أبوصوير وم.م القصاصين الجديدة حيث بلغ إجمالي عدد المناطق العشوائية بكال منهما )  - 

 % لكال منهما من إجمالي المناطق العشوائية على مستوى المحافظة .20ال المركزين بنسبة منحصرين في الحضر في ك

% من إجمالي المناطق العشوائية على مستوى 10( منطقة عشوائية بنسبة 1ثم يأتي في الترتيب الثالث واألخير من م.م التل الكبير بعدد )  -

 المحافظة. 

% من إجمالي المناطق العشوائية الفعلية بالمحافظة 70لى مستوى المحافظة جاري التطوير بها بنسبة ( مناطق عشوائية ع7أنه يوجد عدد )  -4

 والمدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية . 

بالمحافظة  % من إجمالي المناطق العشوائية الفعلية20( مناطق عشوائيةعلى مستوى المحافظة لم يبدأ التطوير بها بنسبة 2أنه يوجد عدد )  -5

 والمدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية . 

% من إجمالي المناطق العشوائية الفعلية بالمحافظة والمدرجة بالخريطة 10( منطقة عشوائية تم اإلنتهاء من تطويرها بنسبة 1أنه يوجد عدد ) -6

 القومية للمناطق العشوائية . 

 .....  م نجد اآلتي2017بالمقارنة ببيان عام  -7

 ( منطقة عشوائية بالمحافظة إلنتفاء صفة عدم اآلمان منهم وتم حذفهم من الخريطة القومية للمناطق العشوائية. 11أنه تم استثناء عدد )  -

 -*** التوصيات :

ة في ضرورة القضاء على أسباب ظهور المناطق العشوائية ومن أهمها عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالمباني وكذلك حماية األراضي المملوكة للدول -

والخروج من  مقابل تقاعس األجهزة الحكومية المعنية عن التنفيذ وكذلك ضعف اإلهتمام بالتنمية اإلقليمية والتي تهدف إلي إعادة توزيع سكان البالد

الوادي الضيق إلي مجتمعات جديدة تستقطب تيارات الهجرة واألهم من ذلك خلل سوق اإلسكان وانخفاض المعروض  من الوحدات السكنية وعدم 

 مالئمة العرض مع نوعية الطلب حيث انخفضت نسبة اإلسكان االقتصادي من إجمالي الوحدات السكنية . 

 : التطوير حيث من اآلمنة غير - العشوائية المناطق موقف -2
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 مدينة /حيو مركز

 مناطق ال تقبل التطوير وتقرر إزالتها موقف التطوير بيان المناطق العشوائية

 2المساحة كم اسم المنطقة
عدد الوحدات السكنية    

 ) األسر (
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ج
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 اإلسماعيليةمركز ومدينة 

 0 0 0 0 0 √ 0 1625 0.04 عزبة علي عيد

 0 0 0 0 0 √ 0 25 0.006 نفيشة شرق

 0 0 0 0 0 √ 0 130 0.008 نفيشة غرب

منطقة الكاكوال 
 العشوائية

0.004 16 √ 0 0 √ 0 0 0 

غرب )  2مناطق ك
 الحجاز (

0.7 10564 0 √ 0 0 0 0 0 

 مركز ومدينة أبوصوير

 0 0 0 0 0 √ 0 494 0.05 روض اسكندر

عزبة الصفيح 
 أبوصوير المحطة

0.18 2940 0 √ 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 √ 0 0 4026 16.9 السالم مركز ومدينة التل الكبير

 مركز ومدينة القصاصين الجديدة
 0 0 0 0 √ 0 0 2100 0.13 عبد الوارث

 0 0 0 0 0 √ 0 58 0.01 الدريسة

 0 0 0 1 2 7 1 21978 18.08 اإلجمالي

 م2019مايو  -وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة                  تاريخ البيان : -مصدر البيان :

 
 -يتضح من الجدول السابق ما يلي : -*** التعليق :
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( 10عدد مناطق عشوائية بلغ ) بإجمالي 2كم18.08م بلغ نحو 2019أن إجمالي مساحة المناطق العشوائية على مستوى المحافظة حتى مايو  -1

 ( أسرة .21973منطقة عشوائية وبإجمالي عدد أسر بلغ )  

% من إجمالي المناطق العشوائية على مستوى المحافظة بينما 70( منطقة عشوائية على مستوى المحافظة بنسبة 7أنه جاري التطوير في عدد )  -2

 % تقريباً من إجمالي المناطق العشوائية على مستوى المحافظة .20بة ( منطقة عشوائية بنس2لم يتم البدء في تطوير عدد ) 

اإلنتهاء  أن منطقة الكاكوال العشوائية هي جزء من منطقة الكاكوال التابعة لحي ثالث في مدينة اإلسماعيلية وهي منطقة عشوائية تقرر إزالتها وتم -3

 من تطويرها .

 ....م نجد اآلتي .2018بالمقارنة ببيان عام   -4
 
 . م2018% عن عام 40( مناطق عشوائية بمعدل إرتفاع بلغ نحو 7أنه جاري العمل على تطوير عدد )  -
 

 -*** التوصيات :
 
 ضرورة تحسين البيئة العمرانية واالقتصادية واالجتماعية بالمناطق العشوائية  بما يقود إلى اندماجها الكامل مع باقي أحياء المدينة . -1

 بيئةعمرانية آمنة ومستقرة ومساندة للحياة الكريمة للسكان .العمل على توفير  -2

 تناول التطوير من بعدين أحدهما استراتيجي يكفل التعامل مع المشكلة ككل واآلخر تفصيلي يتعامل مع كل منطقة وفق خصائصها الذاتية .  -3

 والتطويرية المناسبة.تشجيع تطوير المناطق العشوائية عن طريق القطاع الخاص مع وضع األطر التنظيمية  -4

 االهتمام بإعطاء أمن الملكية للمالكين الساكنين .  -5

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 : اآلمنة غير - العشوائية المناطق تطوير مشروعات موقف -3
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 الموقع اسم المشروع م
التكلفة المالية 
 باأللف جنيه

 تاريخ بدأ التنفيذ
تاريخ 
 اإلنتهاء

نسبة 
 التنفيذ

المنصرف 
 الفعلي

الحالي للمشروع  الموقف
 )جاري / متوقف / متعثر(

 مالحظات

1 
تطوير منطقة 

 الكاكوال العشوائية
خلف مصنع 

 الكاكوال
6226.5 2017/07/05 

شهر مايو 
 م2018

 ــ انتهى ـــ 90%

2 
تطوير منطقة علي 

 عيد
 68401.75 طريق أبو عطوة

شهر نوفمبر 
 م2017

شهر سبتمبر 
 م2018

 ــ جاري ـــ 40%

 

 م2019 مايو -: البيان تاريخ                         المحافظة عام بديوان العشوائيات تطوير وحدة -: البيان مصدر
  -*** التعليق :

 

 يتضح من البيان السابق أنه .....

المدرجة بالخريطة القومية )حيث % من إجمالي المناطق العشوائية بالمحافظة و20( منطقة من المناطق العشوائية بنسبة  2يتم تطوير عدد )  -أوالً  

( منطقة إلنتفاء صفة عدم اآلمان منهم ( وذلك بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات وقد تم اإلنتهاء من إحداهما وبيانهما 11تم استثناء عدد ) 

 كالتالي 

 % .90تنفيذ بلغت ( ألف جنيه بنسبة  6226.5منطقة الكاكوال العشوائية بحي ثالث بتكلفة مالية تقدر بنحو )  -1

 % . 40( ألف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت  68401.75منطقة علي عيد بمركز اإلسماعيلية بتكلفة مالية تقدر بنحو )  -2

 يتم توفير المرافق طبقاً لما توفره اإلعتمادات المالية الخاصة بالوزارات المختلفة المعنية . -ثانياً    

 

 -*** التوصيات :

وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات من خالل إتباع خطة ممنهجة بموازنة مستقلة للتطوير الفعلي للمناطق العشوائية ) سواء تفعيل دور  -1

وبناء تطوير وحدات سكنية أو توفير مرافق وخدمات ( واتباع معايير التخطيط العمراني المتكامل بتوفير المرافق والخدمات وإعادة تنظيم الطرق 

 .   ومحرومة من الخدمات والمرافق  ات السكنية خاصة للمناطق العشوائية التي تحتوى على عشش ومساكن متهدمةالوحد

ضرورة إعادة حصر المناطق العشوائية على مستوى المحافظات مع المعاينة الميدانية لهذه المناطق حيث أن هناك بعض المناطق ذات الطبيعة  -2
 بالخريطة القومية للمناطق العشوائية .العشوائية غير مدرجة 
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 السكنية الوحدات وعدد(  كليا   - جزئيا  )  إزالتها تم التي العشوائية المناطق -4

 : وتكلفتها إليها للنقل توفيرها تم التي

 مركز/مدينة/حي م
اسم المنطقة 
 العشوائية

 اإلزالة
ملكية 
 األرض

 عدد السكان الفعلي
عدد الوحدات السكنية 

 تم توفيرهاالتي 
التكلفة الفعلية 

 ()بالجنيه
 إزالة جزئية إزالة كلية

لم يبدأ العمل 
 في إزالتها

 إناث ذكور

1 
حي ثالث بمدينة 
 اإلسماعيلية

منطقة الكاكوال 
 العشوائية

 80 المحافظة ــ ــ √
 11وحدة سكنية +  16

 قطعة أرض فضاء
7970994.8 

 مركز اإلسماعيلية 2
منطقة علي 

 عيد
 8125 المحافظة ــ √ ــ

 42وحدات سكنية +  5
 قطعة أرض فضاء

68401750 

 

 م2019مايو  -وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة        تاريخ البيان : -مصدر البيان :

  -*** التعليق :
 يتضح من البيان السابق أنه ..... 

% تقريباً من إجمالي المناطق العشوائية بالمحافظة والمدرجة 20( منطقة عشوائية تم إزالتها كلياً لتطويرها بنسبة  1أنه يوجد عدد )  - ًً  أوال 

  -الي:( منطقة إلنتفاء صفة عدم اآلمان منهم (  وذلك بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات وبيانها كالت11بالخريطة القومية ) حيث تم استثناء عدد ) 

  قطعة أرض فضاء ( بتكلفة بلغت نحو  11وحدة سكنية +  16منطقة الكاكوال العشوائية بحي ثالث وهي منطقة تابعة للمحافظة حيث تم توفيرعدد )  -

 جنيه ( .7970994.8) 

المناطق العشوائية بالمحافظة وذلك أيضاً % تقريباً من إجمالي 20( منطقة عشوائية تم إزالتها جزئياً لتطويرها بنسبة  1أنه يوجد عدد )  -ثانياً 

  -بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات وبيانها كالتالي :

 قطعة أرض فضاء ( بتكلفة بلغت نحو  42وحدات سكنية +  5منطقة علي عيد بمركز اإلسماعيلية وهي منطقة تابعة للمحافظة حيث تم توفيرعدد )  - 

 جنيه ( .  68401750) 
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  -*** التوصيات :
 

سواء تفعيل دور وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات من خالل إتباع خطة ممنهجة بموازنة مستقلة للتطوير الفعلي للمناطق العشوائية )  -1

ت و إعادة تنظيم الطرق و بناء تطوير وحدات سكنية أو توفير مرافق وخدمات ( واتباع معايير التخطيط العمراني المتكامل بتوفير المرافق و الخدما

 .    ومحرومة من الخدمات والمرافق الوحدات السكنية خاصة للمناطق العشوائية التي تحتوى على عشش ومساكن متهدمة

عة ضرورة إعادة حصر المناطق العشوائية على مستوى المحافظات مع المعاينة الميدانية لهذه المناطق حيث أن هناك بعض المناطق ذات الطبي -2

 العشوائية غير مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اآلمنة غير - العشوائية بالمناطق المتوفرة الخدمات -5

35 



 2019مايونشرة 

 نقل داخلي صرف صحي مياه شرب كهرباء صحة تعليم اسم المنطقة م
غاز 
 طبيعي

طرق 
 مرصوفة

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد عزبة علي عيد 1

2 
منطقة الكاكوال 

 العشوائية

يوجد ) في 
نطاق الحي 
 التابعة له (

يوجد ) في نطاق 
 الحي التابعة له (

 يوجد يوجد يوجد
يوجد ) في نطاق 
 الحي التابعة له (

 يوجد يوجد

 يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد نفيشة شرق 3

 ال يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد ()سكة حديدنفيشة غرب  4

5 
غرب  2مناطق الكيلو 
 )الحجاز(

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

 روض اسكندر 6
يوجد )في 

 نطاق المدينة(
يوجد )في نطاق 

 المدينة(
جاري اإلنتهاء من  يوجد يوجد

شبكة الصرف 
 الصحي

 يوجد ال يوجد ال يوجد

7 
عزبة الصفيح أبوصوير 

 المحطة
يوجد )في 

 نطاق المدينة(
يوجد )في نطاق 

 المدينة(
 يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد يوجد

 السالم 8
يوجد )في 

 نطاق المدينة(
يوجد )في نطاق 

 المدينة(
 يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد يوجد يوجد

 عبد الوارث 9
يوجد )في 

 نطاق المدينة(
)في نطاق يوجد 

 المدينة(

ال يوجد )حالة  يوجد يوجد
الطرق تعوق دخول 

شيكة الصرف 
 الصحي(

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد يوجد دريسةال 10

 

 م2019مايو  -المراكز والمدن على مستوى المحافظة        تاريخ البيان :  -مصدر البيان :                
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  -*** التعليق :
 

 يتضح من البيان السابق أن نسب توافر الخدمات في المناطق العشوائية  كاآلتي .....  -أوالً : 

% من إجمالي المناطق العشوائية 100نسبة توفر خدمة التعليم في المناطق العشوائية الفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات  تعادل نحو  -1
 على مستوى المحافظة . 

ً  من إجمالي المناطق %100نسبة توفر خدمة الصحة في المناطق العشوائيةالفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات  تعادل نحو    -2
 العشوائية على مستوى المحافظة .

% من إجمالي المناطق العشوائية 100نسبة توفر خدمة الكهرباء في المناطق العشوائية الفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات تعادل نحو  -3
 على مستوى المحافظة .

% من إجمالي المناطق 100ية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات  تعادل نحو نسبة توفر خدمة مياه الشرب في المناطق العشوائيةالفعل  -4
 العشوائية على مستوى المحافظة .

% من إجمالي المناطق 60نسبة نوفر خدمة الطرق المرصوفة في المناطق العشوائية الفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات تعادل نحو  -5
 فظة .العشوائية على مستوى المحا

% من إجمالي المناطق 30نسبة توفر خدمة النقل الداخلي في المناطق العشوائية الفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات  تعادل نحو  -6
 . العشوائية على مستوى المحافظة

% من إجمالي المناطق 20تعادل نحو نسبة توفر خدمة الصرف الصحي في المناطق العشوائيةالفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات   -7
 العشوائية على مستوى المحافظة . 

% من إجمالي المناطق 10نسبة توفر خدمة الغاز الطبيعي في المناطق العشوائية الفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات  تعادل نحو  -8
 العشوائية على مستوى المحافظة .

م على مستوى المحافظة 2019توافر الخدمات في المناطق العشوائية الفعلية المدرجة بالخريطة القومية للعشوائيات  حتى مايو توجد أعلى نسبة من عدم  -ثانياً : 

% لكال منهم من إجمالي 50ومنطقة عبد الوارث ومنطقة الدريسة بمدينة القصاصين الجديدة ( بنسبة  -غرب بمركز اإلسماعيلية  2في المناطق ) الكيلو

% لكال منهما ثم يأتي باقي المناطق العشوائية الفعلية المدرجة 37.5نفيشة غرب ( بمركز اإلسماعيلية  بنسبة  -ثم يليهم منطقتي ) علي عيد الخدمات 

حيث تم اإلنتهاء  تتوافر جميع الخدمات بهاحيث  % لكال منهم من إجمالي الخدمات بإستثناء منطقة الكاكوال العشوائية25بالخريطة القومية للعشوائيات بنسبة 

 من تطويرها وإدخال جميع المرافق بها.

  -*** التوصيات :

 

والخدمات وإعادة ضرورة وجود خطة ممنهجة بموازنة مستقلة للتطوير الفعلي للمناطق العشوائية واتباع معايير التخطيط العمراني المتكامل بتوفير المرافق  -   

.    والمرافقومحرومة من الخدمات   ومساكن متهدمة تنظيم الطرق وبناء الوحدات السكنية خاصة للمناطق العشوائية التي تحتوى على عشش
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 2019مايونشرة 

2018لسنة  175قانون رقم   

 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

ب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناقرر مجلس النوا   

 الباب األول

  األحكام العامة

 تعريفات

( 1مادة )  

 :يُقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما تطبيق أحكام هذا القانون، فى

 .الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت

 .الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله،  البيانات والمعلومات اإللكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه،

أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كاألرقام واألكواد والشفرات والحروف والرموز 

 .واإلشارات والصور واألصوات, وما فى حكمها

بيانات شخصية: أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير 

 .لربط بينها وبين بيانات أخرىمباشر عن طريق ا

بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، 

أو الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية، وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة وما فى حكمها، 

 .م معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمهاوالمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظا

المعالجة اإللكترونية: أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع، أو تسجيل، 

أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو استقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو 

نباط للبيانات والمعلومات اإللكترونية، وذلك باستخدام أى تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو است

وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو األجهزة األخرى اإللكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما 

 .يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى

ن، تقنية المعلومات: أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزي

واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل 

 .ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو السلكيًا

مقدم الخدمة: أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات 

معالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من واالتصاالت، ويشمل ذلك من يقوم ب

 .تلك الخدمات أو تقنية المعلومات

المستخدم: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى 

 .صورة كانت

أو إشارة، والتى البرنامج المعلوماتى: مجموعة األوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز 

تتخذ أى شكل من األشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى ألداء 

وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه األوامر والتعليمات فى شكلها األصلى أو فى أى شكل آخر 

 .تظهر فيه من خالل حاسب آلى، أو نظام معلوماتى

برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو  النظام المعلوماتى: مجموعة

 .تقديم خدمة معلوماتية

شبكة معلوماتية: مجموعة من األجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة مًعا، ويمكنها تبادل المعلومات 

يقات واالتصاالت فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية, والتطب
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 .المستخدمة عليها

الموقع: مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات 

 .والمعلومات للعامة أو الخاصة

مدير الموقع: كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على 

وق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو الشبكة المعلوماتية، بما فى ذلك حق

 .تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه

الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق 

 .تىدون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خالل موقع أو نظام معلوما

البريد اإللكترونى: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى 

أو اعتبارى، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط اإللكترونية، من خالل أجهزة 

 .الحاسب اآللى وما فى حكمها

بغرض التنصت أو التعطيل، أو االعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها, 

التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة االستخدام أو تعديل المسار أو إعادة 

 .التوجيه وذلك ألسباب غير مشروعة ودون وجه حق

االختراق: الدخول غير المرخص به، أو المخالف ألحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير 

 .ى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمهامشروعة، إل

المحتوى: أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو 

 .تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو اإلشارة إلى بيانات أخرى

أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو  الدليل الرقمى: أى معلومات إلكترونية لها قوة

مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها 

 .باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة

حليل فى الخبرة: كل عمل يتصل بتقديم االستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو الت

 .مجاالت تقنية المعلومات

حركة االتصال )بيانات المرور(: بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر االتصال، وجهته 

والوجهة المرسل منها والمرسل إليها والطريق الذى سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته، 

 .ونوع الخدمة

تخزين، وأداء عمليات منطقية، أو حسابية، الحاسب: كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على ال

وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو 

 .ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها، أو تبادلها، أو تحليلها، أو لالتصاالت

مات اإللكترونية ومنها األقراص دعامة إلكترونية: أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلو

 .المدمجة أو األقراص الضوئية والذاكرة اإللكترونية أو ما فى حكمها

األمن القومى: كل ما يتصل باستقالل واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسالمة أراضيه، وما يتعلق 

واإلنتاج بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس األمن القومى، ووزارة الدفاع 

الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة اإلدارية، واألجهزة التابعة لتلك 

 .الجهات

جهات األمن القومى: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، 

 .وهيئة الرقابة اإلدارية

 التزامات وواجبات مقدم الخدمة

 (2)مادة 

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم  - أوالً 

 :، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى2003لسنه  10

حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يوًما  -1

 :الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى متصلة. وتتمثل البيانات
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 .أ ( البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة

ب( البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم 

 .الخدمة

 .جـ( البيانات المتعلقة بحركة االتصال

 .التصالد( البيانات المتعلقة باألجهزة الطرفية ل

 .هـ( أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز

المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو اإلفصاح عنها بغير  -2

أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية ألى من 

نات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها مستخدمى خدمته, أو أى بيا

 .هؤالء المستخدمون، أو األشخاص والجهات التى يتواصلون معها

 .تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها -3

مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى  مع عدم اإلخالل بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على - ثانيًا

خدماته وألى جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة 

 :ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات اآلتية

 .اسم مقدم الخدمة وعنوانه -1

 .ترونىمعلومات االتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان االتصال اإللك -2

 .بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع إلشرافها -3

أى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من   -4

 .الوزير المختص

مقدمو الخدمة والتابعون لهم، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم  :ثالثًا

أن يوفروا حال طلب جهات األمن القومى ووفقًا الحتياجاتها كافة اإلمكانيات الفنية التى تتيح لتلك 

 .الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون

يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكالئهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم  :رابًعا

 .خدمات بالحصول على بيانات المستخدمين, ويُحظر على غيرهم القيام بذلكتسويق تلك ال

 نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

 (3)مادة 

مع عدم اإلخالل بأحكام الباب األول من الكتاب األول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون 

المصريين جريمة من الجرائم على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير 

المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى 

 :وصف قانونى، وذلك فى أى من األحوال اآلتية

إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت  -1

 .رية مصر العربية أو تحمل علمهامسجلة لدى جمهو

 .إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا  -2

إذا تم اإلعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو اإلشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية  -3

 .مصر العربية

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة, تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من   -4

 .ولة من بينها جمهورية مصر العربيةد

طنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين اإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مو -5

 .فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج

 .إذا ُوجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه -6

 التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 (4)مادة 
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تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبالد األجنبية فى إطار 

االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل 

شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، والمساعدة على التحقيق المعلومات بما من 

 .فيها، وتتبع مرتكبيها

على أن يكون المركز الوطنى لالستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية 

 .المعتمدة فى هذا الشأن

 الباب الثانى

 األحكام والقواعد اإلجرائية

 ضائيمأمورو الضبط الق

 (5)مادة 

يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين 

بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات األمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة 

 .ألحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم

 األوامر القضائية المؤقتة

 (6)مادة 

لجهة التحقيق المختصة، بحسب األحوال، أن تصدر أمًرا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى 

المختصين، لمدة ال تزيد على ثالثين يوًما قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور 

 :ر مما يأتىالحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكث

ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى  -1

  .أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه

م ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة األمر على أال يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقدي

 .الخدمة أن كان لها مقتض  

البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من األجهزة   -2

 .والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط

أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز   -3

تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة االتصاالت تقنى، موجودة 

 .التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى

 .وفى كل األحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا

 ويكون استئناف األوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى

 .المواعيد، ووفقًا لإلجراءات المقررة بقانون اإلجراءات الجنائية

 اإلجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع

 (7)مادة 

لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى 

مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم أو أى 

المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديًدا لألمن القومى أو تعرض أمن البالد أو اقتصادها القومى 

 .للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا

حكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خالل وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على الم

أربع وعشرين ساعة مشفوًعا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها فى األمر مسببًا إما بالقبول 

 .أو بالرفض، فى مدة ال تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها
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ن تقوم جهات التحرى ويجوز فى حالة االستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أ

والضبط المختصة بإبالغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو 

المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة األولى من هذه المادة وفقًا ألحكامها. ويلتزم 

 .مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون اإلخطار فور وروده إليه

هة التحرى والضبط التى قامت باإلبالغ أن تحرر محضًرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق وعلى ج

أحكام الفقرة السابقة يُعرض على جهات التحقيق خالل ثمان  وأربعين ساعة من تاريخ اإلبالغ الذى 

، وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات اإلجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة

  .وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها

فإذا لم يُعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن 

 .لم يكن

جهاز أو ذوى الشأن ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناًء على طلب جهة التحقيق أو ال

  .أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه

وفى جميع األحوال, يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية, أو 

 .بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة

 التظلم من القرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع

 (8)مادة 

( من هذا القانون، وللنيابة العامة 7من صدر ضده أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة ) لكل

ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذوى شأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة 

الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور األمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب 

فإذا ُرفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثالثة أشهر من تاريخ الحكم األحوال، 

 .برفض التظلم

وفى جميع األحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس 

ة أن المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكم

 .تفصل فى التظلم خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به

 المنع من السفر

 (9)مادة 

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين األول بنيابات االستئناف، ولجهات التحقيق 

ارتكاب جريمة من المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية االتهام فى 

الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر 

 .خارج البالد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول, بأمر مسبب لمدة محددة

خالل  ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا األمر أمام محكمة الجنايات المختصة

خمسة عشر يوًما من تاريخ علمه به، فإذا ُرفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثالثة 

 .أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم

ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد 

المتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خالل مدة جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة و

ال تجاوز خمسة عشر يوًما من تاريخ التقرير به، بحكم ُمسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة 

العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب األحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات 

 .أنأو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الش

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن األمر الصادر منها، كما 

يجوز لها التعديل فيه برفع االسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا 

 .دعت الضرورة لذلك
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ر األمر، أو بصدور قرار وفى جميع األحوال, ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدو

 .بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة, أيهما أقرب

 الخبراء

 (10)مادة 

يُنشأ بالجهاز سجالن لقيد الخبراء, يُقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد باآلخر 

 .العاملين بهالخبراء من الفنيين والتقنيين من غير 

وتُطبق على الخبراء فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد واألحكام الخاصة 

 .بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

واستثناء من تلك القواعد, تسرى على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى القواعد واألحكام الخاصة 

 .لواردة بالقانون المنظم لعملهم إن ُوجدبالمساءلة اإلدارية والتأديبية ا

 .وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى كل من السجلين

 فى األدلة الرقمية

 (11)مادة 

يكون لألدلة المستمدة أو المستخرجة من األجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات اإللكترونية، 

تى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية أو النظام المعلوما

األدلة الجنائية المادية فى اإلثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة بالالئحة 

 .التنفيذية لهذا القانون
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 **ـد ـــــــالتزويـــ**   

 :تم تزويد المكتبة بما يلي  

  الجويه. للألرصاد / صدرت عن الهيئه العامه الجوية األرصادمجله 

  2019محافظه البحر االحمر عن شهر ابريل .نشرة مركز معلومات 

 **نشرات المحافظات **   

 -كما وردت نشرات المحافظات اآلتية :

  األحمرالبحر  -

 **   دراسات وأبحاث  **

  مفهوم القياده وخصائصها ودور المعلومات واالتصاالت فى صنع القرار: اسم الدراسة **

 .االزمات دور القيادة فى اتخاذ القرار خالل  :كتاب**

 د/رجب عبد الحميد السيد .**المؤلف: 

دة وخصائصها شأنه شأن المفاهيم االخرى فى العلوم االجتماعيه امفهوم القي  الدراسةتتناول 

 فقد تعدت تعريفاته.غير متفق عليه ولذا 

 : القيادة والرئاسهثانيا                                   القيادة واالدارةاوال : 

 القيادة: وخصائص

 المهارات الذاتي هاو الشخصيه -1

 المهارات الفنيه -2

 المهارات السلوكيه او االنسانيه -3

 المهارات السياسيه واالداريه. -4

 **   كتاب الشهر **

 . باصدار قانون االستثمار والئحته التنفيذيه. 1989لسنه  230قانون  رقم  * اسم الكتاب :*

 البنهاوىمهندس/ ابراهيم السيد  :المؤلف** 

 1989لسنه  230قانون رقم  :الكتاب  يتناول
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 باصدار قانون االستثمار واحكام عامه 

 شروعات والمزايا واالعفاءات المقررة لهاضمانات الم 

 الحره اطقنظام االستثمار فى المن 

 نظام االستثمار الداخلى 

للمشذروعات تأسيس المشذروعات فذى شذكل شذركات التوصذيه باالسذهم احكذام عامذه  

د احتياجاتذذه وتصذذدير منتجاتذذه تيراسذذالمتخذذذه شذذكل شذذركات وحسذذابات المشذذروع وا

وتحويذذذل االربذذذاد واعذذذادة تصذذذدير رات المذذذال المسذذذتثمر والنظذذذام المذذذالى  توزيذذذع

 لمشروعات المناطق الحرة 

 .الرسوم على مشروعات المناطق الحرة  

 **   قرأت لك  **

 

  الدمغه.قانون ضريبه    : الكتاباسم 

 والئحته التنفيذيه. 1980لسنه  111رقم                    

 عبد الستار فرج خليل المحامى بالنقض مدير عام شئون قانونيه  :المؤلف

 درويش عبد الحميد المحامى مدير ادارة القضايا والفتاوىعبد الحميد       

 باصدار قانون ضريبه الدمغه 111اوال : القانون رقم 

 االحكام العامه للضريبه -

 وانواعها واستحقاقها فر  الضريبه -

  ربط الضريبه واجراءات الطعن منه -

 االنتقائيموضوعات البث                       

 الجهة المرسل إليها ـوعــــــــالموضــــ م

 القانونيةالشئون  . قانون االستثمار بإصدار 1989لسنه  230قانون رقم  1

2 
 ه الدمغ ضريبةقانون 

 التنفيذيةوالئحته  1980لسنه  111رقم 
 القانونيةالشئون 
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  متضمنة   2019 ابريلصدر عدد جديد من النشرة الشهرية للمعلومات عن شهـر

  -قطاع الصرف الصحى  –قطاع الكهرباء  –قطاع التليفونات ) القطاعات اآلتية : 

 هذا إلى جانب األبواب الثابتة التى تتضمنها النشرة شهرياً .(قطاع مياه الشرب 

 تتولى إدارة النشر إعداد بعض األبواب الهامة بالنشرة الشهرية مثل                         

 النشاط االعالمى   –االجتماعات واللقاءات الخاصة بالسيد / المحافظ   -) مع القانون 

للسيد/ المحافظ واستقبال سيادته لضيوف المحافظة من كبار رجال الدولة والمسئولين 

وتفقد سيادته لمواقع العمل المختلفة بدائرة المحافظة باإلضافة الى الموضوعات 

 االختيارية(.

  الردود على المكاتبات الواردة لإلدارة من مختلف الجهات والمسئولين ومتخذى إعداد

 القرار .

   اعداد المسابقة لمراكز معلومات الوحدات المحلية والمديريات على مستوى المحافظة

 . ابريل  عن شهر

 واختيار الفائز بالمركز األول وحصوله على شهادة  تقييم النشرات للمراكز والمديريات

 .أو الحى  ر تدعيما لحهود المركز أو المديريه تقدي

  صياغة النشرة ومراجعتها النهائيه وترقيمها وعمل المونتاج واالخراج الفنى لها

 . وارسالها للمطبعه لطباعتها

 

 

 

 المحافظ على الحاسب اآللى . الوزير إدخال قرارات السيد 

 .  إعداد البث اإلنتقائى وإرساله الى الجهات المعنية 

  تسجيل النشرات والدوريات والمجالت والمراجع والمطبوعات الواردة للمكتبة فى

 سجالتها الخاصة .

 الكتب والمراجع على الحاسب االلى على برنامج المكتبة الحديثة  دخالإ 

 . تدوين نشاط المكتبة فى النشرة الشهرية التى يصدرها المركز 

 إنجازات وإسهامات 

مركز المعلومات ودعم 

 إتخاذ القرار
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 الوقائع المصرية  والجريدة الرسمية  استخراج القرارات التى تخص المحافظة من 

 .العمل على موقع التشريعات واستخراج القوانين منها والذى يتم تحديثه بصفه دوريه 

 
 

 
 الطرق قطاع  –العشوائيات  المناطق تحديث قطاعات النشرة الشهرية وهى ) قطاع

 .( العمرانيةوالمتجمعات  اإلسكانقطاع  –والنقل 

 بكميات القمح الموردة. اليوميالنموذج  إرسال 

  والتموينية عن الشهر  اإلستراتيجيةالمطلوب بموقف السلع  الشهريعمل التقرير

العام  األمينمنتصف كل شهر وذلك للرد على مكتب  المرفقةوفقا للنماذج  السابق

 . للوزارة

  ومخالفات  الزراعية الدولة واألراضي أمالكللتعديات على  الشهريعمل التقرير

 .المحلية التنميةوزارة  إلى وإرسالهالبناء والهدم 

  المحليةالوحدات  معلومات  مراكزنشرات تقييم. 

 وتراخيص البناء الى وزارة  النظافةاالنجازات للمحافظة فى مجال تقرير  إرسال

 .المحلية التنمية

  س مجل رئاسةمركز معلومات  إلى وإرسالهمراجعه الدليل االحصائى نهائيا

 الوزراء.

 .جارى حصر العقارات المستأجرة من الغير على مستوى المحافظة 

 .تم حصر المديونيات على مستوى المحافظة 

  التنميةالى وزارة  وإرسالهيله للسقوط المتهالكة واألتم عمل حصر العقارات 

  .المحلية
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 ة ـــــة االسماعيليــــــمحافظ

 ةـــــــــــة الصحــــــــمديري

 ادارة الوقائى / قسم االغذية

 

 

 

 

 2019 ابريلخالل شهر  إداريابيان بالمنشآت الغذائية التى تم التوصية بإيقاف تشغيلها أو غلقها 

 إجمالي كليهما خطر داهم أدارىغلق 

تم إخطار المجالس المحلية بالغلق 

 اإلداري 

3 5 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" تابع " الموضوعات 

 االختيارية آخرى
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 بغلقها التوصيةتم  التيبيان  بحاالت الغلق                                                                        

 العنوان المدير المسئول اسم المنشأة م
رقم 

 الرخصة

 نوع التوصية بالغلق

 سبب الغلق
 رخصه

خطر 

 داهم
 كليهما

 نقص شديد في االشتراطات -عدم ترخيص √   ال يوجد الشيخ زايد  –الساحة الشعبية  احمد محمد عبد العال  مخبز بلدي  1

  نقص شديد في االشتراطات -عدم ترخيص √   ال يوجد ش الجيش أول االسماعيليه  حسن محمد حسن مخزن هديهد 2

 المحل وجود حمام داخل   √  777 ش سينا عرابشه مصر  124 إيهاب محمد علي عبد الحافظ  ماركت بيم 3

4 

الزهراء لنعبئه المواد 

 الغذائية
 وجود ماسورة صرف صحي داخل المنشاة   √  قتهؤم السوق القديم احمد  احمد  خليل 

 √   ال يوجد السوق القديم  احمد سعد محمد  محل اسماك أبو سعد 5
غرفة تفتيش أمام وجود  -عدم ترخيص

 المحل 

6 

محل اسماك وشوايه 

 الحسيني
 محمد حسيني علي حسن

القنطرة  –سوق الخضار 

 غرب 
 نقص شديد في االشتراطات  -عدم ترخيص √   ال يوجد

 نقص شديد في االشتراطات   √  10/30 التل الكبير  عماد متولي السيد متولي مصنع رنجة القدس الذهبية 7

8 

مخبر آلي مشروع المخابز 

 اآللية لمحافظة االسماعيليه 
 خالد محمد رجب علي  

بجوار مدرسه  -أبو صوير

 المطار االبتدائية
  تنقص شديد في االشتراطا –عدم ترخيص  √   

  5 3  اإلجمالي 
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 أمالك حمايةمدير عام 

 الدولة

 

  بيانات أساسية :

 

 

 جمال خلف محمد عثمان االسم رباعي:

 م25/12/1961 تاريخ الميالد

  اإلسماعيلية جهة الميالد

 متزوج الحالة االجتماعية

 01225841080 محمول

 الدرجة العلمية:

 

 تاريخ الحصول جهة الحصول عليه المؤهل 

 م1985 الزراعةكلية  الزراعيةبكالوريوت العلوم 
 

 الوظائف السابقة:

 

 الجهة الوظيفة 

  ديوان عام المحافظة الدولة أموال حمايةمدير عام 

 ديوان عام المحافظة  مدير عام حساب استصالد األراضي
 

 :الدورات التى حصل عليها

 . دوره تنميه محليه -1

 . GISدورة  -2

 . األمالك بإدارةدورة تنميه مهارات العاملين  -3

 .األوروبيالقادة باالشتراك مع االتحاد  كبار ةدور -4
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 خطة المتابعة والدعم الميدانى  لمراكز ووحدات المعلومات                  

تقرير المتابعة 

 الميدانى
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 %(10) نسبة 2019 ابريلودعم إتخاذ القرار بالمحافظة خالل شهر 
 

 إسم الموقع م
تاريخ 

 المرور

األنشطة التى تم  

 متابعتها

 فى الموقع

 مالحظات نقاط الضعف نقاط القوة

 4/4 مديرية الصحة 1

 قاعدة البيانات اليدوية . -

 قاعدة البيانات اآللية . -

مراجعة السجالت اإلدارية   -

 لالقسام   .

 النشرات الربع سنوية  -

 اإلصدارات  .  -

 تدريب العاملين . -

قواعد البيانات اليدوية   -

 واآللية .

 العماله مدربة .  -

 السجالت االداريه  مكتمله .   -

 ال يوجـــــــــــــــــــــــــد

نظر مع 

 الشكر ،،

 

 8/4 مديرية القوى العاملة 2

 قواعد البيانات اليدوية واآللية . -

 السجالت اإلدارية . -

 النشرة الشهرية للمعلومات . -

 كفاءة األجهزة اآللية . -

 التدريب . -

قواعد البيانات اليدويه   -

 0واآلليه 

 العماله مدربة .    -

 كفاءة األجهزة .    -

 يوجـــــــــــــــــــــــــــــدال 
نظر مع 

 الشكر ،،

 14/4 م.م القنطرة شرق 3

 قواعد البيانات اليدوية . -

 قواعد البيانات اآللية . -

 النشرة الشهرية للمعلومات . -

 السجالت االدارية . -

 التدريب وكفاءة العاملين . -

قواعد البيانات اليدوية   -

 واآللية .

 مدربة .العماله   -

 السجالت االداريه  مكتمله                     -

 ال يوجـــــــــــــــــــــــــــــد
نظر مع 

 الشكر ،،

 17/4 م.م القنطرة غرب 4

 قواعد البيانات اليدوية واآللية . -

 السجالت اإلدارية . –

 النشرة الربع سنوية . -

كفاءة األجهزة والعاملين  -

 بالمركز   . 

قواعد البيانات اليدوية    -

 واآللية  مكتملة .

   0االجهزة تعمل بكفاءة    -

 العماله مدربة .     -

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــد
نظر مع 

 الشكر ،،

 22/4 مديرية التربية والتعليم 5

 قواعد البيانات اليدوية واآللية  -

 السجالت االدارية . -

 . النشرة الشهرية للمعلومات -

 التدريب وكفاءة األجهزة   . -

قواعد البيانات اليدوية    -

 وااللية  مكتملة .

 التحديث اآللى للبيانات   .   -

 نقص العمالة .    -

 ال يوجــــــــــــــــــــد
نظر مع 

 الشكر  ،،

 28/4 مدينة القصاصين 6

 قواعد البيانات اليدوية واآللية . -

 التحديث .  -

 الشهرية للمعلومات .النشرة   -

 0السجالت اإلدارية   -

 التدريب وكفاءة األجهزة   . -

تحديث قواعد البيانات   -

 اليدوية واآللية  .

االنتظام فى  اصدار النشرة   -

 الشهرية .

 

 ال يوجــــــــــــــــــــــد
نظر مع 

 الشكر ،،

                                                                                                                                                                                                                                

                   يعتمــــد ،،                                                                                           
                                                                                                             

 مدير عام مركز المعلومات
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من نشرة المعلومات الشهرية  لمحافظة اإلسماعيلية عدد 

 م  2018 مايوشهر 

/  الوظيفـــــــة.........................../االســـــــــم 

................................. 
 

    هل تود االستمرار فى امدادك بنسخة من النشرة خالل الشهر القادم     -1

   ما رأيك فى المؤشرات الجدولية والبيانات للقطاعات الخدميـــة      -2

  ما رأيك فى حالة دعم القرار او التوقعات المستقبليـة ان وجدات   -3

          هـل تثق فى اكتمال ودقة وتحديــث البيانـات الــــواردة         -4

 ـو ؟       هـل هنــاك عائــد من هــذه النشــرة ومــا هـ -5
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        هـل تـود اضافة أى موضوعـات او أبـواب اخرى وما هى ؟ -6
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لكل من عاون وساهم في تطوير نشرة المعلومات بالفكر والرأي والخبرة وكل من 

 0وإرساله إلينا  جتفضل وقام بملء هذا النموذ
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نمــــوذج إستطـــالع 

 الــــــرأى
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