
 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

   

 

 

 ةـــــت رعاٌـــتح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                           

 حـــــَاػُيُــاإلســــظ حافٍ

 اُحـــاٍذ ػثَــــذٌ ـــحَ                         

 
 
 
 
 
 
 
 

ّششج ٍشمض اىَؼيىٍاخ ودػٌ اذخار 

 اىقشاس



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 
 

       

 

 

            
 

 

                                                                                                                                                                             

            

                                  ىــذ هللا الزغبــ/ عبهنذسوال            
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ًٍََِ 
 اٌّٛٙـــــــــــٛع

 هلُ اٌٖفؾخ

 اٌـــٝ ِـــٓ

   إٌْــــــبٛ اإلػــــــــالِٝ 0

   لطـــبع اٌوٞ ٚاٌٖـــوف 8

   لطــــــبع ا١ٌَـــبؽـخ 3

   لطــــــبع اٌــيهاػــخ 4

   ؽــبٌـخ كػـُ اٌمـــــواه 5

   ِــــــــغ اٌمبٔـــــــــــْٛ 6

   اٌّىزجـــــــــــــــــــــخ 7

   اٍٙبِـــــــبد اٌّووـــــــــي 2

   ربثغ اٌّٛٙٛػـــبد االفز١به٠ـــــــخ 9

   رمو٠ــــــو اٌّزبثؼــخ ا١ٌّلا١ٔــــخ 01

   ّٔــــٛمط اٍزطــالع اٌـــــــوأٞ 00

 الفهـــرس
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 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 811رًٖ ٔؾٛ  ثزىٍفٗ أٍزضّبه٠خ

 ِؾبفظ اإلٍّبػ١ٍ١خ ٠ٕبلِ كهاٍخ أْبء ِْوٚع أٍزضّبهٜ إلٔزبط ٍِؼ اٌفبو١َٛ

 

فىىىىىىٝ اٛىىىىىىبه رٕف١ىىىىىىن رٛع١ٙىىىىىىبد اٌىىىىىىوه١ٌ ػجىىىىىىلاٌفزبػ ا١ٌََىىىىىىٟ ٚ رؤو١لارىىىىىىٗ ثْىىىىىىؤْ رْىىىىىىغ١غ اإلٍىىىىىىزضّبه ٚ اٌزٍٛىىىىىىغ فىىىىىىٝ البِىىىىىىخ 

  ٚ فٍك اٌّي٠ل ِٓ فوٓ اٌؼًّ ٌٍْجبة اٌّْوٚػبد اإلٍزضّبه٠خ

أٍىىىىىزمجً اٌٍىىىىىىٛاء ؽّىىىىىىلٜ ػضّىىىىىىبْ ِؾىىىىىبفظ اإلٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ ِغّٛػىىىىىىخ ِىىىىىىٓ اٌَّىىىىىىزضّو٠ٓ ٚهعىىىىىبي ا ػّىىىىىىبي ٙىىىىىىّذ وىىىىىىال  ِىىىىىىٓ 

إٌّٙىىىىىىلً رىىىىىىبِو اٌْىىىىىىٛهثغٟ ههىىىىىى١ٌ ِغٍىىىىىىٌ اكاهح عّؼ١ىىىىىىخ ّىىىىىىجبة اٌَّىىىىىىزضّو٠ٓ ٚ اٌىىىىىىلوزٛه أؽّىىىىىىل هاهىىىىىى  ٚ إٌّٙىىىىىىلً 

 أؽّل ل٠ٛله أػٚبء ِغٌٍ اكاهح اٌغّؼ١خ

و ِىزىىىىىت فلِىىىىىخ اٌَّىىىىىزضّو٠ٓ ثبٌّؾبفظىىىىىخ رىىىىىُ اٍىىىىىزؼواٗ ِٕٚبلْىىىىىٗ ٚفىىىىىالي اٌٍمىىىىىبء ٚفىىىىىٝ ؽٚىىىىىٛه ٘ىىىىىلٜ ػجىىىىىل اٌؼي٠ىىىىىي ِىىىىىل٠

عل٠ىىىىىىىلا إلٔزىىىىىىىبط ٍِىىىىىىىؼ اٌفىىىىىىىبو١َٛ اٌطجىىىىىىىٝ ثبإلٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٚ اٌّمزىىىىىىىوػ البِزىىىىىىىٗ ػٍىىىىىىىٝ  اٍىىىىىىىزضّبه٠بكهاٍىىىىىىىخ البِىىىىىىىخ ِْىىىىىىىوٚػب 

أٌىىىىىى  ِزىىىىىىوا  ِوثؼىىىىىىب  ٚ رٖىىىىىىً اٌزىٍفىىىىىىخ اإلٍىىىىىىزضّبه٠خ ٌٍّْىىىىىىوٚع ٌٕؾىىىىىىٛ ِىىىىىىب ٠ي٠ىىىىىىل ػىىىىىىٓ  51َِىىىىىىبؽخ اعّب١ٌىىىىىىخ لىىىىىىله٘ب 

 51فوٕىىىىىىخ ػّىىىىىىً  ثٕىىىىىىبء اٌّؾبفظىىىىىىخ ٚرٖىىىىىىً اٌطبلىىىىىىخ اإلٔزبع١ىىىىىىخ ٌٍّْىىىىىىوٚع اٌىىىىىىٝ ٔؾىىىىىىٛ  311فو ١ٍِىىىىىىْٛ ع١ٕٙىىىىىىب ٠ٚىىىىىىٛ 811

 أٌ  ٛٓ ٠ٍٕٛب فٝ اٌّوؽٍخ ا ٌٚٝ

وّىىىىىب أوىىىىىل ِؾىىىىىبفظ اإلٍىىىىىّبػ١ٍ١خ ػٍىىىىىٝ أْ اٌّؾبفظىىىىىخ ثىبِىىىىىً أعٙيرٙىىىىىب اٌزٕف١ن٠ىىىىىخ ٌىىىىىٓ رىىىىىلفو ٍٚىىىىىؼب فىىىىىٝ كػىىىىىُ َِٚىىىىىبٔلح ٚ 

 . ٚ اٌز١َٙالد اٌالىِٗ ٌٍَّزضّو٠ٓ اٌغبك٠ٓرْغ١غ ع١ّغ اٌّْوٚػبد اإلٍزضّبه٠خ ٚ رمل٠ُ وبفخ اٌز١َ١واد 
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ِؾبفظ االٍّبػ١ٍ١خ ٠ٕبلِ ِمزوػ ألبِخ ِووي ِزقٖٔ  ِواٗ ٚعواؽبد اٌىٍٝ ٚاٌغ١ًَ 

 اٌىٍٜٛ ثبٌَّزْفٝ اٌؼبَ

 

 

ٌزطىىىىىىى٠ٛو إٌّظِٛىىىىىىىخ اٌٖىىىىىىىؾ١خ ٚاالهرمىىىىىىىبء ثَّىىىىىىىزٜٛ  فىىىىىىىٝ اٛىىىىىىىبه اٍىىىىىىىزىّبي رٕف١ىىىىىىىن فطىىىىىىىخ ِؾبفظىىىىىىىخ االٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ

اٌقىىىىىىلِبد اٌطج١ىىىىىىخ ٚاٌؼالع١ىىىىىىخ اٌزىىىىىىٝ رمىىىىىىلَ ٌٍّىىىىىىٛا١١ٕٛٓ ِىىىىىىٓ فىىىىىىالي اٌَّزْىىىىىىف١بد ٚاٌّئٍَىىىىىىبد اٌطج١ىىىىىىخ اٌؾى١ِٛىىىىىىخ 

  ثٕطبق اٌّؾبفظخ ٚرٛاثؼٙب

أٍىىىىىىىزمجً اٌٍىىىىىىىٛاء ؽّىىىىىىىلٜ ػضّىىىىىىىبْ ِؾىىىىىىىبفظ االٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ثّىزجىىىىىىىٗ ثّمىىىىىىىو ك٠ىىىىىىىٛاْ ػىىىىىىىبَ اٌّؾبفظىىىىىىىخ اٌىىىىىىىلوزٛه ٍىىىىىىىؼ١ل 

غٍىىىىىىىٌ اكاهح عّؼ١ىىىىىىىخ ٚىاهح اٌٖىىىىىىىؾخ ٚاٌَىىىىىىىىبْ ٠وافمىىىىىىىٗ إٌّٙىىىىىىىلً ٠ٍٛىىىىىىى  ٍىىىىىىىّٙٛك ههىىىىىىى١ٌ ِ اٌَىىىىىىىمؼبْ ٚو١ىىىىىىىً

  إٔللبء ِوٙٝ اٌَّزْفٝ اٌؼبَ

ٚفىىىىىىالي اٌٍمىىىىىىبء رىىىىىىُ اٍىىىىىىزؼواٗ ِٕٚبلْىىىىىىخ ِمزىىىىىىوػ البِىىىىىىخ ِووىىىىىىي ِزقٖىىىىىىٔ ِزىبِىىىىىىً ٌؼىىىىىىالط أِىىىىىىواٗ ٚعوؽىىىىىىبد 

ثبٌَّزْىىىىىىفٝ ٚمٌىىىىىه ثبٌزؼىىىىىبْٚ ٚاٌزَٕىىىىىى١ك  اٌىٍىىىىىٝ ٚاٌغَىىىىى١ً اٌىٍىىىىىٜٛ ثبٌَّزْىىىىىىفٝ اٌؼىىىىىبَ ثّجٕىىىىىٝ َِىىىىىىزمً ٠ىىىىىزُ أْىىىىىبإٖ

اٌزىىىىىبَ ِىىىىىغ ٚىاهح اٌٖىىىىىؾخ ٚاٌَىىىىىىبْ ٚعّؼ١ىىىىىخ إٔىىىىىللبء ِوٙىىىىىٝ اٌَّزْىىىىىفٝ اٌؼىىىىىبَ ٠ٚٚىىىىىُ لبػىىىىىبد ٌٍغَىىىىى١ً اٌىٍىىىىىٜٛ 

ِبو١ٕىىىىىىخ مَىىىىىى١ً ٍِٚؾىىىىىىك ثٙىىىىىىب موفىىىىىىخ ػ١ٍّىىىىىىبد ٌغواؽىىىىىىبد إٌٛىىىىىىٍخ اٌْىىىىىىو٠ب١ٔخ ثبالٙىىىىىىبفخ اٌىىىىىىٝ  011رزَىىىىىىغ ٌؼىىىىىىلك 

د أزظىىىىىىىبه ٚموفىىىىىىىخ ػ١ٍّىىىىىىىبد هه١َىىىىىىى١خ ٚافبلىىىىىىىخ ٕىىىىىىى١ل١ٌبد ِٚؼبِىىىىىىىً ِٚؾطىىىىىىىخ ِؼبٌغىىىىىىىخ ٚػ١ىىىىىىىبكاد فبهع١ىىىىىىىخ ٚلبػىىىىىىىب

ٌغواؽىىىىىبد ٚىهاػىىىىىخ اٌىٍىىىىىٝ ٚػٕب٠ىىىىىخ ِووىىىىىيح وّىىىىىب ٠قٖىىىىىٔ ثىىىىىبٌّووي عىىىىىيء اكاهٜ ٚلبػىىىىىبد ٌٍزىىىىىله٠ت ٚمٌىىىىىه ٌقلِىىىىىخ 

  .ِوٙٝ اٌىٍٝ ثّؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ ٚرٛاثؼٙب ٚاالهرمبء ثَّزٜٛ اٌقلِبد اٌطج١خ اٌزٝ رملَ ٌُٙ

 
 
 
 

2 



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 
 

٠ْٙل افززبػ ِئرّو اٌؾٛاه اٌّغزّؼٝ ٌٍغّؼ١بد ٚاٌّئٍَبد ا ١ٍ٘خ ؽٛي  ِؾبفظ االٍّبػ١ٍ١خ

  .8107ٌَٕخ  71اٌزؼل٠الد اٌّمزوؽخ ٌمبْٔٛ اٌؼًّ ا ٍ٘ٝ هلُ 
 

 

فىىىىىٝ اٛىىىىىبه رٕف١ىىىىىن رٛع١ٙىىىىىبد اٌىىىىىوه١ٌ ػجىىىىىل اٌفزىىىىىبػ ا١ٌََىىىىىٝ ٚرؤو١لارىىىىىٗ ثىىىىىؤْ اٌّغزّىىىىىغ اٌّىىىىىلٔٝ ّىىىىىو٠ه أٍبٍىىىىىٝ فىىىىىٝ 

لٜ ػضّىىىىىىىبْ ِؾىىىىىىىبفظ االٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٠وافمىىىىىىىٗ إٌّٙىىىىىىىلً ػجىىىىىىىل   رؾم١ىىىىىىىك اٌز١ّٕىىىىىىىخ اٌَّىىىىىىىزلاِخ    ّىىىىىىىٙل اٌٍىىىىىىىٛاء ؽّىىىىىىى

ي ٌٍغّؼ١ىىىىىىىىبد اٌيمجىىىىىىىىٝ اٌَىىىىىىىىىور١و اٌؼىىىىىىىىبَ ٌٍّؾبفظىىىىىىىىخ ِواٍىىىىىىىىُ افززىىىىىىىىبػ فؼب١ٌىىىىىىىىبد ِىىىىىىىىئرّو اٌؾىىىىىىىىٛاه اٌّغزّؼىىىىىىىىٝ ا ٚ

ٌَىىىىىىىٕخ  71ٚاٌّئٍَىىىىىىىبد ا ل١ّ١ٍىىىىىىىخ ا ١ٍ٘ىىىىىىىخ ؽىىىىىىىٛي اٌزؼىىىىىىىل٠الد اٌّمزوؽىىىىىىىخ ٌمىىىىىىىبْٔٛ رٕظىىىىىىى١ُ اٌؼّىىىىىىىً ا ٍ٘ىىىىىىىٝ هلىىىىىىىُ 

ي ا ؽّىىىىىىو ثبالٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ثبٌزؼىىىىىىبْٚ ِىىىىىىغ االرؾىىىىىىبك اٌؼىىىىىىبَ ٌٍغّؼ١ىىىىىىبد ا ١ٍ٘ىىىىىىىخ ، اٌىىىىىىنٜ ٔظّزىىىىىىٗ عّؼ١ىىىىىىخ اٌٙىىىىىىال8107

ٚػىىىىىىىلك ِىىىىىىىٓ اٌّئٍَىىىىىىىبد ا ١ٍ٘ىىىىىىىخ رؾىىىىىىىذ هػب٠ىىىىىىىخ اٌّووىىىىىىىي اٌؼىىىىىىىبَ ٌٍٙىىىىىىىالي ا ؽّىىىىىىىو اٌّٖىىىىىىىوٜ ٚٚىاهح اٌزٚىىىىىىىبِٓ 

االعزّىىىىىىىبػٝ ٚمٌىىىىىىىه فىىىىىىىٝ ؽٚىىىىىىىٛه ا ٍىىىىىىىزبمح اٌىىىىىىىلوزٛهح ِئِٕىىىىىىىخ وبِىىىىىىىً ا ِىىىىىىى١ٓ اٌؼىىىىىىىبَ ٌٍٙىىىىىىىالي ا ؽّىىىىىىىو اٌّٖىىىىىىىوٜ 

مىىىىىىىٜٛ ههىىىىىىى١ٌ االرؾىىىىىىىبك اٌؼىىىىىىىبَ ٌٍغّؼ١ىىىىىىىبد ٚاٌّئٍَىىىىىىىبد ا ١ٍ٘ىىىىىىىخ ٚإٌّٙىىىىىىىلً أؽّىىىىىىىل ٚاٌىىىىىىىلوزٛه ٍٛؼىىىىىىىذ ػجىىىىىىىل اٌ

اٌّٖىىىىىىوٜ ٔبهىىىىىىت ههىىىىىى١ٌ فىىىىىىوع اٌٙىىىىىىالي ا ؽّىىىىىىو اٌّٖىىىىىىوٜ ثبالٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٚإٌبهجىىىىىىخ  ِىىىىىىبي هىق   ػٚىىىىىىٛ ِغٍىىىىىىٌ 

ٍىىىىىىٝ ِؾبفظىىىىىىبد إٌىىىىىىٛاة ِٚٙىىىىىىب اٌؾفٕىىىىىىبٜٚ ٚو١ىىىىىىً ٚىاهح اٌزٚىىىىىىبِٓ االعزّىىىىىىبػٝ ثبٌّؾبفظىىىىىىخ ٚعّىىىىىىغ وج١ىىىىىىو ِىىىىىىٓ ِّض

 ٚا٠ٌٌَٛ ّّٚبي ٚعٕٛة ١ٍٕبء ٚاٌْول١خ١ٗ ثٛهٍؼ١ل ٚاالٍّبػ١ٍ
٠ٚٙىىىىىىىلف اٌّىىىىىىىئرّو اٌىىىىىىىٝ ػىىىىىىىوٗ اٌّىىىىىىىٛاك اٌمب١ٔٛٔىىىىىىىخ اٌىىىىىىىٛاهكح ثبٌمىىىىىىىبْٔٛ ٚاٌزىىىىىىىٝ رّضىىىىىىىً عىىىىىىىلال ِغزّؼ١ىىىىىىىب ٚاٍىىىىىىىؼب 

ٚاٍىىىىىىىزؼواٗ ِٕٚبلْىىىىىىىخ ِمزوؽىىىىىىىبد رؼىىىىىىىل٠الد اٌمىىىىىىىبْٔٛ ٕٚىىىىىىى١بمخ ِمزوؽىىىىىىىبد اٌزؼىىىىىىىل٠ً ٚاٌقىىىىىىىوٚط ثؼىىىىىىىلح رٕٛىىىىىىى١بد 

  ثبٌّقوعبد ٚاٌزؼل٠الد اٌّمزوؽخ
أٌمب٘ىىىىىىب ِؾىىىىىىبفظ االٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ فىىىىىىالي افززىىىىىىبػ اٌّىىىىىىئرّو أوىىىىىىل ػٍىىىىىىٝ ؽز١ّىىىىىىخ رفؼ١ىىىىىىً ٚرْٕىىىىىى١ٜ كٚه  ٚفىىىىىىٝ وٍّزىىىىىىٗ اٌزىىىىىىٝ

اٌغّؼ١ىىىىىىبد ا ١ٍ٘ىىىىىىخ ٚوبفىىىىىىخ ِئٍَىىىىىىبد ِٕٚظّىىىىىىبد اٌّغزّىىىىىىغ اٌّىىىىىىلٔٝ ٌقلِىىىىىىخ اٌّىىىىىىٛا١١ٕٛٓ ِٚواػىىىىىىبح ٚٙىىىىىىغ أٍىىىىىىٌ 

ِٚؼىىىىىب١٠و رئوىىىىىىل ِٖىىىىىىلال١خ اٌغّؼ١ىىىىىبد ٚأْٔىىىىىىطزٙب فىىىىىىٝ فلِىىىىىخ اٌّغزّىىىىىىغ ٕٚىىىىىى١بمخ ١ِضىىىىىبق ّىىىىىىوف ٠ْىىىىىىزوٛ أْ ٠ىىىىىىىْٛ 

ٚاالػىىىىىىالْ ػىىىىىىٓ اٌقىىىىىىلِبد ٚا ْٔىىىىىىطخ االعزّبػ١ىىىىىىخ اٌزىىىىىىٝ رمىىىىىىلَ ٌٍّىىىىىىٛا١١ٕٛٓ ِىىىىىىٓ فىىىىىىالي رٍىىىىىىه اٌغّؼ١ىىىىىىبد  االػىىىىىىالَ
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ؾىىىىىىىىىىبفظ االٍىىىىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٚههىىىىىىىىىى١ٌ ِ

ا١ٌٙئىىىىىىىىىىىىىىخ إٌٙلٍىىىىىىىىىىىىىى١خ ٌٍمىىىىىىىىىىىىىىٛاد 

اٌَّىىىىىىىىىىىىٍؾخ ٠زبثؼىىىىىىىىىىىىبْ اٌٍَّىىىىىىىىىىىىبد 

ا٢ف١ىىىىىىىىىىىىىوح ٌّْىىىىىىىىىىىىىوٚع رطىىىىىىىىىىىىى٠ٛو 

اٌّؾىىىىىبٚه اٌّوٚه٠ىىىىىىخ اٌغل٠ىىىىىلح ػٍىىىىىىٝ 

ثؾ١ىىىىىىىىىىىوح اٌٖىىىىىىىىىىى١بك٠ٓ ٚاٌّّْىىىىىىىىىىىٝ 

 ..اٌَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى١بؽٝ ٚاٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٛه١ِٔ
ٚاٌّٛلىىىىىىىىىى  اٌزٕف١ىىىىىىىىىىنٜ ٌّْىىىىىىىىىىوٚع 

 ٍىىىىىىىىىىىىىىىىىٛق اٌَىىىىىىىىىىىىىىىىىّه اٌغل٠ىىىىىىىىىىىىىىىىىل
 

لىىىىىىىىىىىبَ اٌٍىىىىىىىىىىىٛاء ؽّىىىىىىىىىىىلٜ ػضّىىىىىىىىىىىبْ ِؾىىىىىىىىىىىبفظ 

االٍىىىىىّبػ١ٍ١خ ٠وافمىىىىىٗ اٌٍىىىىىٛاء أهوىىىىىبْ ؽىىىىىوة وبِىىىىىً اٌىىىىىٛى٠و ههىىىىى١ٌ ا١ٌٙئىىىىىخ إٌٙلٍىىىىى١خ ٌٍمىىىىىٛاد اٌَّىىىىىٍؾخ ٚإٌّٙىىىىىلً 

ِٚزىىىىىىٌٛٝ ؽَىىىىىىٓ ههىىىىىى١ٌ أؽّىىىىىىل ػٖىىىىىىبَ ٔبهىىىىىىت اٌّؾىىىىىىبفظ ٚ إٌّٙىىىىىىلً ػجىىىىىىل   اٌيمجىىىىىىٝ اٌَىىىىىىىور١و اٌؼىىىىىىبَ ٌٍّؾبفظىىىىىىخ 

ِووىىىىىىي ِٚل٠ٕىىىىىىخ االٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٚاٌواهىىىىىىل ِؾّىىىىىىل ػجىىىىىىل  ٔبهىىىىىىت اٌَّزْىىىىىىبه اٌؼَىىىىىىىوٜ ٌٍّؾبفظىىىىىىخ ٚػىىىىىىلك ِىىىىىىٓ ِّضٍىىىىىىٝ 

 ا١ٌٙئخ إٌٙل١ٍخ ٌٍمٛاد اٌٍَّؾخ ٚاٌم١بكاد اٌزٕف١ن٠خ ثبٌّؾبفظخ
هفىىىىىغ ثغٌٛىىىىىخ ١ِلا١ٔىىىىىخ ٌزفمىىىىىل ِٚزبثؼىىىىىخ ِىىىىىب ٠غىىىىىوٜ رٕف١ىىىىىنٖ ِىىىىىٓ ٚٙىىىىىغ اٌٍَّىىىىىبد ا٢ف١ىىىىىوح ٌٍّْىىىىىوٚع اٌىج١ىىىىىو ٌزطىىىىى٠ٛو ٚ

وفىىىىىبءح اٌطىىىىىوق ٚاٌّؾىىىىىبٚه اٌوه١َىىىىى١خ ِٚىىىىىلافً ِٚقىىىىىبهط اٌّؾبفظىىىىىخ ٚاٌزىىىىىٝ رٖىىىىىً عٍّىىىىىخ رىٍفزٙىىىىىب اٌىىىىىٝ ٔؾىىىىىٛ ِىىىىىب ٠ي٠ىىىىىل 

 ..ػٓ ا١ٌٍّبهٜ ع١ٕٙب ٌز١ّٕخ االٍّبػ١ٍ١خ ٚفلِخ ّؼت ِٚٛإٛٝ اٌّؾبفظخ ٚا ل١ٍُ وبِال
اٍىىىىىىزىّبي رٕف١ىىىىىىن فطىىىىىىخ اٌّؾبفظىىىىىىخ ٌزطىىىىىى٠ٛو ع١ّىىىىىىغ اٌّؾىىىىىىبٚه اٌّوٚه٠ىىىىىىخ ِٚىىىىىىلافً ِٚقىىىىىىبهط  ٠ٚىىىىىىؤرٝ ٘ىىىىىىنا فىىىىىىٝ اٛىىىىىىبه

اٌّؾبفظىىىىىىخ ثبٌىبِىىىىىىً ٚاػىىىىىىبكح رؤ١ٍ٘ٙىىىىىىب ٚهفىىىىىىغ وفبهزٙىىىىىىب ٌزؾم١ىىىىىىك اٌّي٠ىىىىىىل ِىىىىىىٓ اٌَىىىىىى١ٌٛخ اٌّوٚه٠ىىىىىىخ ٚؽووىىىىىىخ اٌّووجىىىىىىبد 

  ٚاؽلاس ٛفوح ٚٔمٍخ ٔٛػ١خ فٝ رط٠ٛو اٌطوق ٚاٌّؾبٚه اٌّوٚه٠خ
ئىىىىىخ إٌٙلٍىىىىى١خ ِٚىىىىىوافم١ُٙ ِىىىىىٓ اٌم١ىىىىىبكاد ى٠ىىىىىبهح ٚرفمىىىىىل ِٛلىىىىىغ اٌؼّىىىىىً ٚلىىىىىل رٚىىىىىّٕذ عٌٛىىىىىخ اٌّؾىىىىىبفظ ٚههىىىىى١ٌ ا١ٌٙ

ثّْىىىىىىوٚع أْىىىىىىبء اٌغَىىىىىىو اٌىج١ىىىىىىو اٌىىىىىىنٜ ٠ىىىىىىوثٜ ثىىىىىى١ٓ ِىىىىىىلفً االٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ ِىىىىىىٓ عٙىىىىىىخ ٛو٠ىىىىىىك ثٛهٍىىىىىىؼ١ل ِىىىىىىوٚها 

ثّٕطمىىىىىىخ ِْٕىىىىىى١خ اٌْىىىىىىٙلاء ٕٚىىىىىىٛال اٌىىىىىىٝ ِؾىىىىىىٛه ٛو٠ىىىىىىك ِؾّىىىىىىل ػٍىىىىىىٝ ١ِٚىىىىىىلاْ   ػىىىىىىلٌٝ ِٕٖىىىىىىٛه   اٌزوأيٍىىىىىىزٛه 

و٠ىىىىىك اٌجالعىىىىىبد ثطىىىىىٛي ؽىىىىىٛاٌٝ صالصىىىىىخ و١ٍىىىىىِٛزواد ٚرىٍفىىىىىخ اعّب١ٌىىىىىخ رٖىىىىىً صىىىىىُ ٠ؼجىىىىىو ِٕطمىىىىىخ اٌجووىىىىىخ ٕٚىىىىىٛال اٌىىىىىٝ ٛ
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ٚ ١ٌؼجىىىىىىىو روػىىىىىىىخ االٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٠َٚىىىىىىىزّو ػٍىىىىىىىٝ عبٔىىىىىىىت ثووىىىىىىىخ اٌٖىىىىىىى١بك٠ٓ اٌّىىىىىىىٛاىٜ ٢هٗ ِٖىىىىىىىٕغ اٌزوأيٍىىىىىىىزٛه 

ؽزىىىىىىٝ ِؾىىىىىىٛه ٛو٠ىىىىىىك اٌجالعىىىىىىبد ثّٕطمىىىىىىخ اٌٛاؽىىىىىىخ ػىىىىىىالٚح ػٍىىىىىىٝ رفمىىىىىىل رغ١ٙىىىىىىي ٛجمىىىىىىخ ا ٍىىىىىىبً ٌٍغىىىىىىيء ا ٚي ِىىىىىىٓ 

ِزىىىىىىىوا ِٚزبثؼىىىىىىىخ أػّىىىىىىىبي اٌزْىىىىىىىط١جبد إٌٙبه١ىىىىىىىخ ٌٙىىىىىىىنا اٌّْىىىىىىىوٚع  51و١ٍىىىىىىىِٛزوا ٚػىىىىىىىوٗ  8ٚ8ك ثطىىىىىىىٛي اٌطو٠ىىىىىىى

  ٌالّٛئٕبْ ػٍٝ أزظبَ ١ٍو اٌؼًّ
وّىىىىىىب رفمىىىىىىل اٌّؾىىىىىىبفظ ٚههىىىىىى١ٌ ا١ٌٙئىىىىىىخ إٌٙلٍىىىىىى١خ ٌٍمىىىىىىٛاد اٌَّىىىىىىٍؾخ فىىىىىىالي اٌغٌٛىىىىىىخ اٌٍَّىىىىىىبد ا٢ف١ىىىىىىوح ٌّْىىىىىىوٚع 

و١ٍىىىىىىٛ ِزىىىىىىوا ٠ٚزىىىىىىواٚػ  051ٚ8ٌٛىىىىىىٗ ٔؾىىىىىىٛ اٌىىىىىىىٛه١ِٔ اٌغل٠ىىىىىىل ٚاٌّّْىىىىىىٝ اٌَىىىىىى١بؽٝ ػٍىىىىىىٝ اٌجؾ١ىىىىىىوح ٚاٌىىىىىىنٜ ٠جٍىىىىىى  ٛ

ِزىىىىىىوا ٠ْٚىىىىىىًّ ِّْىىىىىىٝ فىىىىىىبٓ ٌٍّْىىىىىىبٖ ٚٛو٠ىىىىىىك ٌٍىىىىىىلهاعبد ٚ اٌىىىىىىنٜ ٠غىىىىىىوٜ رٕف١ىىىىىىنٖ  081اٌىىىىىىٝ  95ػوٙىىىىىىٗ ِىىىىىىٓ 

ػٍىىىىىىٝ ثؾ١ىىىىىىوح اٌٖىىىىىى١بك٠ٓ ١ٌىىىىىىىْٛ ِزٕفَىىىىىىب ٌْىىىىىىؼت االٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ ثبالٙىىىىىىبفخ اٌىىىىىىٝ ػىىىىىىلك ِىىىىىىٓ اٌّطىىىىىىبػُ ٚاٌىبفز١و٠ىىىىىىبد 

البِىىىىىىخ أوجىىىىىىو ِىىىىىىٛي رغىىىىىىبهٜ ثبٌّٕطمىىىىىىخ ػٍىىىىىىٝ  ٚكٚهاد ١ِىىىىىىبٖ ػ١ِّٛىىىىىىخ ِزطىىىىىىٛهح ٚثوعىىىىىىٛالد ِٚمبػىىىىىىل ثبالٙىىىىىىبفخ اٌىىىىىىٝ

َِىىىىىىبؽخ رزغىىىىىىبٚى ٍىىىىىىجؼخ  الف ِزىىىىىىوا ِوثؼىىىىىىب ِٚىىىىىىٓ إٌّزظىىىىىىو أْ ٠ىىىىىىزُ افززىىىىىىبػ اٌىىىىىىىٛه١ِٔ اٌغل٠ىىىىىىل ٚاٌّّْىىىىىىٝ لجىىىىىىً 

ٔٙب٠ىىىىىىىىىخ اٌؼىىىىىىىىىبَ اٌغىىىىىىىىىبهٜ ١ٌىىىىىىىىىىْٛ اٙىىىىىىىىىبفخ عل٠ىىىىىىىىىلح ٌٍّىىىىىىىىى  االٔغىىىىىىىىىبىاد ٚاٌّْىىىىىىىىىوٚػبد اٌز٠ّٕٛىىىىىىىىىخ ٚاٌقل١ِىىىىىىىىىخ 

 .ثبالٍّبػ١ٍ١خ
اٌزٕف١ىىىىىنٜ ٌّْىىىىىوٚع ٍىىىىىٛق اٌَىىىىىّه اٌّزطىىىىىٛه اٌغل٠ىىىىىل اٌىىىىىنٜ ٠غىىىىىوٜ وّىىىىىب رٚىىىىىّٕذ اٌغٌٛىىىىىخ ى٠ىىىىىبهح ِٚزبثؼىىىىىخ اٌّٛلىىىىى  

رٕف١ىىىىىىىنٖ ػٍىىىىىىىٝ ثؾ١ىىىىىىىوح اٌٖىىىىىىى١بك٠ٓ ثطو٠ىىىىىىىك ػّىىىىىىىبهح اٌَىىىىىىى١بؽٝ   اٌجالعىىىىىىىبد   ٚاٌىىىىىىىنٜ ٠ىىىىىىىزُ رٕف١ىىىىىىىنٖ ِىىىىىىىٓ فىىىىىىىالي 

  .ثوٚرٛوىىىىىىىىىىىىٛي اٌزؼىىىىىىىىىىىىبْٚ ف١ّىىىىىىىىىىىىب ثىىىىىىىىىىىى١ٓ اٌّؾبفظىىىىىىىىىىىىخ ٚا١ٌٙئىىىىىىىىىىىىخ إٌٙلٍىىىىىىىىىىىى١خ ٌٍمىىىىىىىىىىىىٛاد اٌَّىىىىىىىىىىىىٍؾخ
١ىىىىىىو ِىىىىىىٓ اٌفوّٚىىىىىىبد ٌجىىىىىىبهؼٝ ا ٍىىىىىىّبن ٚ ٠ْٚىىىىىىًّ البِىىىىىىخ ػىىىىىىلك ِىىىىىىٓ ِؾىىىىىىالد ث١ىىىىىىغ ا ٍىىىىىىّبن ثبٌغٍّىىىىىىخ ٚػىىىىىىلك وج

  .وبفز١و٠ىىىىىىىىبد وىىىىىىىىً ِٕٙىىىىىىىىب ِىىىىىىىىىْٛ ِىىىىىىىىٓ ٛىىىىىىىىبثم١١ٓ ثبإلٙىىىىىىىىبفخ اٌىىىىىىىىٝ وبفىىىىىىىىخ اٌقىىىىىىىىلِبد ٚاٌّوافىىىىىىىىك ا ٍبٍىىىىىىىى١خ
ٚفىىىىىىالي االعزّىىىىىىبع أوىىىىىىل ِؾىىىىىىبفظ االٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ ػٍىىىىىىٝ رىض١ىىىىىى  ِٚٚىىىىىىبػفخ ؽغىىىىىىُ اٌؼّىىىىىىً ثبٌّْىىىىىىوٚع ٌَىىىىىىوػخ أٙىىىىىىبإٖ 

٠ٛو ٌٍّٕطمىىىىىىخ ٘ىىىىىىٛ اٌؾفىىىىىىب  ػٍىىىىىىٝ اٌّظٙىىىىىىو ٚفمىىىىىىب ٌٍجؤىىىىىىبِظ اٌيِٕىىىىىىٝ اٌّؾىىىىىىلك ٌىىىىىىٗ ال ٍىىىىىى١ّب ٚ أْ اٌٙىىىىىىلف ِىىىىىىٓ اٌزطىىىىىى

 اٌغّبٌٝ ٚاٌؾٚبهٜ ٌٍّؾبفظخ ِغ ا٠غبك ٍٛق ّٔٛمعٝ ِيٚك ثىبفخ اٌقلِبد
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 ِؾبفظب االٍّبػ١ٍ١خ ّّٚبي ١ٍٕبء ٚٚفل ِّضٍٝ ثؼضخ اٌجٕه اٌلٌٚٝ

  ٠ٕبلْْٛ ٍجً كػُ ٚر١ّٕخ االٍزضّبه ٚرؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ثّٕطمخ ١ٍٕبء ٚاٌمٕبح      
 
فىىىىىٝ اٛىىىىىبه رٕف١ىىىىىن رٛع١ٙىىىىىبد اٌىىىىىوه١ٌ ػجىىىىىل اٌفزىىىىىبػ ا١ٌََىىىىىٝ ٚرؤو١لارىىىىىٗ ثْىىىىىؤْ رىض١ىىىىى  ٚرٚىىىىىبفو وبفىىىىىخ اٌغٙىىىىىٛك ِىىىىىٓ ٚ

ع١ّىىىىىغ أعٙىىىىىيح اٌلٌٚىىىىىخ ِىىىىىٓ أعىىىىىً رؾم١ىىىىىك هثىىىىىٜ ٍىىىىى١ٕبء ثىىىىىبٌٛاكٜ ٚاٌىىىىىلٌزب ٚرؾم١ىىىىىك اٌز١ّٕىىىىىخ اٌَّىىىىىزلاِخ ٚاٌٍٍّّٛىىىىىخ 

  8131ػٍٝ ا هٗ ٚاٍزىّبال ٌالٍزوار١غ١خ اٌم١ِٛخ ٌزؾم١ك هإ٠خ ِٖو 

و ٍِٛىىىىىغ ثمبػىىىىىخ اٌّىىىىىئرّواد اٌىجىىىىىوٜ ثّمىىىىىو ك٠ىىىىىٛاْ ػىىىىىبَ ِؾبفظىىىىىخ االٍىىىىىّبػ١ٍ١خ ٚاٌىىىىىنٜ أفززؾىىىىىٗ اٌٍىىىىىٛاء ٚفىىىىىٝ ِىىىىىئرّ

ؽّىىىىىلٜ ػضّىىىىىبْ ِؾىىىىىبفظ االٍىىىىىّبػ١ٍ١خ ٠وافمىىىىىٗ اٌٍىىىىىٛاء كوزىىىىىٛه ِؾّىىىىىل ػجىىىىىل اٌفٚىىىىى١ً ّّٛىىىىىخ ِؾىىىىىبفظ ّىىىىىّبي ٍىىىىى١ٕبء 

ِؾبفظىىىىىىخ  ٚإٌّٙىىىىىىلً ػجىىىىىىل   اٌيمجىىىىىىٝ اٌَىىىىىىىور١و اٌؼىىىىىىبَ ٌّؾبفظىىىىىىخ االٍىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٚأٍىىىىىىبِخ اٌغٕىىىىىىلٚه ٍىىىىىىىور١و ػىىىىىىبَ

ّىىىىىّبي ٍىىىىى١ٕبء ثؾٚىىىىىٛه ٚفىىىىىل ِّضٍىىىىىٝ ثؼضىىىىىخ اٌجٕىىىىىه اٌىىىىىلٌٚٝ ثوهبٍىىىىىخ اٌىىىىىلوزٛه ِؾّىىىىىل ٔىىىىىلٜ ٚاٌىىىىىلوزٛه ؽَىىىىىٓ هارىىىىىت 

ههىىىىى١ٌ عبِؼىىىىىخ ٍىىىىى١ٕبء ٚعّىىىىىغ وج١ىىىىىو ِىىىىىٓ اٌَّىىىىىزضّو٠ٓ ٚهعىىىىىبي ا ػّىىىىىبي ّٚىىىىى١ٛؿ ٚػٛالىىىىىً ّىىىىىّبي ٍىىىىى١ٕبء ِّٚضٍىىىىىٝ 

  اٌغّؼ١بد اال١ٍ٘خ ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّلٔٝ

االٍىىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٍِىىىىىىىى  االٔغىىىىىىىىبىاد اٌزىىىىىىىىٝ رؾممىىىىىىىىذ ػٍىىىىىىىىٝ أهٗ اٌّؾبفظىىىىىىىىخ ٚفىىىىىىىىالي اٌّىىىىىىىىئرّو أٍىىىىىىىىزؼوٗ ِؾىىىىىىىىبفظ 

ٚرٛاثؼٙىىىىىىب ِزٚىىىىىىّٕب أ٘ىىىىىىُ ٚأثىىىىىىوى اٌّْىىىىىىوٚػبد اٌز٠ّٕٛىىىىىىخ اٌىجىىىىىىوٜ اٌزىىىىىىٝ رىىىىىىُ أغبى٘ىىىىىىب ثْىىىىىىوق لٕىىىىىىبح اٌَىىىىىى٠ٌٛ فىىىىىىٝ 

ٔطىىىىىىىبق االٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ٚلطىىىىىىىبع اٌمٕطىىىىىىىوح ّىىىىىىىوق وّىىىىىىىب أٍىىىىىىىزؼوٗ رمو٠ىىىىىىىوا ثىىىىىىىؤُ٘ اٌّطبٌىىىىىىىت ٚاالؽز١بعىىىىىىىبد اٌالىِىىىىىىىخ 

  الٍزىّبي ر١ّٕخ ّوق اٌمٕبح

ّىىىىىب أوىىىىىل اٌّؾىىىىىبفظ ػٍىىىىىٝ أْ اٌٙىىىىىلف االٍىىىىىزوار١غٝ ِىىىىىٓ رؾم١ىىىىىك اٌز١ّٕىىىىىخ اٌَّىىىىىزلاِخ ثّٕطمىىىىىخ اٌمٕىىىىىبح ٍٚىىىىى١ٕبء ٘ىىىىىىٛ و

ِفزىىىىىىبػ ٌآلِىىىىىىٓ ٚا٢ِىىىىىىبْ ٌّٖىىىىىىو ٌٍّٕٚطمىىىىىىخ اٌؼوث١ىىىىىىخ ثؤصو٘ىىىىىىب ِْىىىىىى١وا اٌىىىىىىٝ أٔىىىىىىٗ الثىىىىىىل ِىىىىىىٓ اال٘زّىىىىىىبَ ثىىىىىىلػُ ٚر١ّٕىىىىىىخ 

ٖىىىىىىىغو ثؤػزجىىىىىىىبهٖ ٚرْىىىىىىىغ١غ اٌزٍٛىىىىىىىغ فىىىىىىىٝ البِىىىىىىىخ اٌّْىىىىىىىوٚػبد اٌز٠ّٕٛىىىىىىىخ اٌٖىىىىىىىغ١وح ٚاٌّزٍٛىىىىىىىطخ ٚاٌّزٕب١٘ىىىىىىىخ اٌ

 أٍبً ٚهو١يح اٌز١ّٕخ اٌؾم١م١خ

ِٚىىىىىىٓ عٙزىىىىىىٗ أوىىىىىىل ِؾىىىىىىبفظ ّىىىىىىّبي ٍىىىىىى١ٕبء ػٍىىىىىىٝ أْ اٌَّىىىىىىزٙلف ثْىىىىىىىً ػىىىىىىبَ ِىىىىىىٓ رٕف١ىىىىىىن االٍىىىىىىزوار١غ١خ اٌم١ِٛىىىىىىخ 

ٌز١ّٕىىىىىخ ٍىىىىى١ٕبء ٘ىىىىىٛ اػىىىىىبكح هٍىىىىىُ اٌقو٠طىىىىىخ اٌَىىىىىىب١ٔخ ػٍىىىىىٝ ؽىىىىىلٚك ِٖىىىىىو اٌْىىىىىول١خ ِٚٛاعٙىىىىىخ رؾىىىىىل٠بد اٌز١ّٕىىىىىخ فىىىىىٝ 

غ اٌزوو١ىىىىىىي ػٍىىىىىىٝ رفؼ١ىىىىىىً كٚه اٌّْىىىىىىبهوخ اٌّغزّؼ١ىىىىىىخ ِٕٚظّىىىىىىبد ّىىىىىىّبي ٍىىىىىى١ٕبء ٚكػىىىىىىُ وبفىىىىىىخ اٌّؾىىىىىىبٚه اٌز٠ّٕٛىىىىىىخ ِىىىىىى

 اٌّغزّغ اٌّلٔٝ ٚاٌغّؼ١بد ا ١ٍ٘خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رؾ٠ًٛ ِٕطمخ ٍٜٚ ١ٍٕبء اٌٝ ِٕطمخ ر٠ّٕٛخ ِزىبٍِخ

ِٚىىىىىٓ عٙزىىىىىٗ أوىىىىىل اٌىىىىىلوزٛه ؽَىىىىىٓ هارىىىىىت ههىىىىى١ٌ عبِؼىىىىىخ ٍىىىىى١ٕبء ػٍىىىىىٝ أْ اٌغبِؼىىىىىخ ثىىىىىىً ِىىىىىب ٌىىىىىل٠ٙب ِىىىىىٓ فجىىىىىواد 

ِزقٖٖىىىىىى١ٓ ٌىىىىىىُ ٌٚىىىىىىٓ رىىىىىىلفو ٍٚىىىىىىؼب فىىىىىىٝ كػىىىىىىُ ؽووىىىىىىخ اٌز١ّٕىىىىىىخ اٌَّىىىىىىزٙلفخ  ٚاِىب١ٔىىىىىىبد ِٚؼبِىىىىىىً ثؾض١ىىىىىىخ ٚأٍىىىىىىبرنح

 . ١ٌَٕبء ِٕٚطمخ اٌمٕبح

ٚفىىىىىىىالي اٌّىىىىىىىئرّو رىىىىىىىُ ػمىىىىىىىل ػىىىىىىىلكا ِىىىىىىىٓ ٚهُ اٌؼّىىىىىىىً ثّْىىىىىىىبهوخ ِّضٍىىىىىىىٝ اٌجٕىىىىىىىه اٌىىىىىىىلٌٚٝ ِّٚضٍىىىىىىىٝ ِؾىىىىىىىبفظزٝ 

االٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ ّٚىىىىىىىّبي ٍىىىىىىى١ٕبء ٌّٕبلْىىىىىىىخ ٍىىىىىىىجً ٚ ١ٌىىىىىىىبد ِٛاعٙىىىىىىىخ رؾىىىىىىىل٠بد اٌز١ّٕىىىىىىىخ فىىىىىىىٝ ٍىىىىىىى١ٕبء ٚاالٍىىىىىىىّبػ١ٍ١خ 

  .ػُ رؼبْٚ اٌجٕه اٌلٌٚٝ ٌلفغ ػغٍخ اٌز١ّٕخ ثزٍه إٌّطمخٚرؼي٠ي ٚك

 

5 



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 

 
 

 

 

 

 8112ػِ ػاً  َحافظحاى فٍاىشئُسُح  اىشٌٍصادس  -1

 اسم المصدر المحافظة

 
الزمام 

 المقرر الذى 
ٌخدمه 
 بالفدان

المنزرع 
فعلٌا الذي 

ٌخدمه 
 بالفدان

الزمام 
 المخالف

الزمام 
 المضاف

 اجمالً
الزمام 
المقرر 

والمخالف 
 والمضاف

 اإلسماعٌلٌة

 سماعيليهترعة اإل
 ترعة بورسعيد
 ترعة السويس

يف ترعة المنا
 وأفرعهم الرئيسية

وترع اخري تابعه 
لري الصالحية وري 
السالم غرب وري 
 شمال غرب سيناء

 

556444 555446 54245 55111 535555 

 
 
 

 

   -**  اٌزؼ١ٍك : ٔالؽظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ :

 ٚ ِٕٙيب روعيخ ثٛهٍي ١ل  رزفيو  ٘يٝ روعخ اإلٍّبع١ٍ١خ ٘يٟ اٌّٖيله اٌوس١َيٟ ٌٍيوٞ عٍيٝ َِيزٜٛ اٌّؾب  يخ

اٌٖيبٌؾ١ٗ ٚهٞ اٌَي َ بيوة ٚهٞ ّيّبي ٗ ٚا وعُٙ ٚريو  افيوٞ  ٌيوٞ ١ٚا٠ٌٌَٛ ٚروعٗ إٌّب٠ف اٌوس١َ

 روعخ  وع١خ  46 بوة ١ٍٕبء ُٚ٘ عجبهح عٓ

  يلاْ عٍيٝ َِيزٜٛ  ١ٍِ468833ْٛ ِزو / ِى ت ١ِٛ٠ب ٚ٘ٝ رقيلَ َِيبؽخ  9إعّبٌٟ اٌطبلخ االٍز١ بث١خ ٌٙب 

 .  اٌّؾب  خ 

 

 -: اٌز١ٕٛبد **

اٌزٍيٛس ث١ّيبٖ اٌٖيو  ٙوٚهح اٌ ًّ عٍٝ رو١ّل اٍزقلاَ ١ِبٖ اٌوٞ  ٟ اٌيهاعخ ٚؽّب٠زٙب ِيٓ  

 أٚ أٞ ِقٍفبد أفوٜ .

 

 

 8112/8112تُاُ اِتاس اىَسرخذٍح فٍ اىشٌ ػِ ػاً  -8

 المساحة الزراعٌة المستفٌدة بالفدان إجمالً عدد اآلبار المركز / المدٌنة / الحً

 اٌّبس١خ ٚاٌوٞ ثبإلٍّبع١ٍ١خ ٚبوة ١ٍٕبءاإلكاهح اٌ بِخ ٌٍّٛاهك ِٖله اٌج١بْ : 

 2118ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ : 
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 غٌر مرخصة المرخصة

 ألف فدان  26445 411 777 محافظة اإلسماعٌلٌة

 

 
 ** اٌزؼ١ٍك : ٔالؽظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أٔٗ :

  اعّبٌٝ علك 61ثئو ِوفٔ ثَٕجخ  228ُِٕٙ ثئو عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ   ٠1228ٛعل ِٓ %

 لاْ عٍٝ  29553علك ا٢ثبه ٚ٘ٝ رقلَ  % ِٓ اعّب39ٌٝثئو ب١و ِوفٔ ثَٕجخ  511ا٢ثبه ٚ 

 َِزٜٛ اٌّؾب  خ .

 

 اٌز١ٕٛبد : **

ب١و ِوفٖخ ٚمٌه ٌي٠بكح اٍزٖ ػ  ا٢ثبهثزوف١ٔ  ا٢ثبه ٌألٕؾبةثبٌز١ًَٙ ٕٔٛٝ  

 . االهاٙٝ اٌٖؾوا٠ٚخ
 

 

ػِ ػاً  اىصشف اىَغطً واىَنشىف واىضٍاً اىَسرفُذ تُاُ -3

8112/8112 

 

 المحافظة

 بالفدان األراضًالزمام /  المصارف

صرف  مكشوف مغطى
 مغطى

 صرف مكشوف

 طول كم عدد طول كم عدد

 فدان 235111 31352  225.441 53 521 25 اإلسماعٌلٌة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلكاهح اٌ بِخ ثبإلٍّبع١ٍ١خ ٚبوة ١ٍٕبءِٖله اٌج١بْ : 

 8102ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ : 

 2118ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ :             ٕو  االٍّبع١ٍ١خاإلكاهح اٌ بِخ ِٖله اٌج١بْ : 
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 ٔالؽظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك:   ** اٌزؼ١ٍك :

   32ثَٕجٗ ِٖو  ِغطٝ  21ِٖو  ُِٕٙ 52عٍٟ َِزٛٞ اٌّؾب  خ  اعّبٌٟ علك اٌّٖبه ِٓ%

 %ِٓ اعّبٌٟ اٌّٖبه  63ِٖو  ِىْٛ  َٔجٗ 36اعّبٌٟ اٌّٖبه  ٚ

   وُ ِٖو  ِىْٛ   223.221 ٚٛٛي  ِٖو  ِغطٟ ِزفولٗ  2وُ 121 ثطٛي  ٚ٘نٖ اٌّٖبه

 لاْ 264111اٌّٖو  اٌّغطٟ ٚ ٗ لاْ ٠قل61632ِاالهاٗ اٌياهع١ٗ ثبٌفلاْ ٟ٘ اٌيِبَ اٌّقلَٚ ِٓ 

 .اٌّٖو  اٌّىْٛ   ٠ِٗقل

 اٌز١ٕٛبد  :   **

ٚرغٕت األِواٗ ِٓ  ك اٌّٖبه  اٌّغطبٖ ٌقلِخ علك اوجو ِٓ اٌَّبؽبد اٌيهاع١خاعلأى٠بكح  

 اٌّٖبه  اٌّىْٛ خ.
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

ػاً  هىسح تاىَحافظحواىقْاطش واأل اىنثاسٌ أػذاد ذطىستُاُ  -4

8112/8112 

 البٌان السنة
 أخرى هوٌس قنطرة يكوبر

 نوع العدد نوع العدد نوع العدد نوع العدد

عام 

5102/5102 

 525 حضر
 خشب وخرسانة

 ةمسلح
54 

خرسانة 

 مسلحة
 هدار 24 مدنى 5

 سحارة 4 - - - - - - رٌف

عام 

5102/5107 

 241 حضر
 خشب وخرسانة

 ةمسلح
54 

خرسانة 

 مسلحة
 هدار 24 مدنى 5

 سحارة 4 - - - - - - رٌف

 عام

5107/5107 

 241 حضر
 خشب وخرسانة

 ةمسلح
54 

خرسانة 

 مسلحة
 هدار 24 مدنى 5

 سحارة 4 - - - - - - رٌف

 

 ** اٌزؼ١ٍك : ٔالؽظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك 

 ٔ16ٚمٌه ثَٕجٗ 2115/2116ٚعبَ 2112/2118 ٝ أعلاك اٌىجبهٜ ف ي ٍٕٛاد اٌج١بْ  ٔم% 

  ١ٔٛ٠ٛ 31رُ اىاٌٗ علك ِٓ اٌىجبهٞ  ٟ اٌزغط١بد ِْٚوٚ  أْبء ِؾٛه 

  ْأٍ٘ٛخ (  3لٕطوح ٚ  35) ُٚ٘ صجبد  ٝ أعلاك اٌمٕبٛو ٚاالٍ٘ٛخ ف ي ٍٕٛاد اٌج١ب 

 ٍؾبهح (  2٘لاه ٚ 25ُٚ٘ ) ٚاٌَؾبهاد ف ي ٍٕٛاد اٌج١بْ  صجبد  ٝ اعلاك اٌٙلاهاد 

 -: اٌز١ٕٛبد** 

  .اٌَؾبهح ٚاٌٙلاه عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ علك إٔٛٝ اٌ ًّ عٍٝ ى٠بكح  

 ١ٔٛ٠ٛ 31ِؾٛه  ْبءٔرُ اىاٌٗ علك ِٓ اٌىجبهٞ  ٟ اٌزغط١بد ِْٚوٚ  ا  ** ٍِؾٛ ٗ:

 

 2118ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ :       اإلكاهح اٌ بِخ ٌٍّٛاهك اٌّبس١خ ٚاٌوٞ ثبإلٍّبع١ٍ١خ ٚبوة ١ٍٕبءِٖله اٌج١بْ : 
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 8112ػِ ػاً  اىسُاحُح تاىَحافظح اإلقاٍح اُ أٍامِتُ -1
 

 اٌج١بْ اٌّواوي

 أفوٜ اٌفٕبكق ا١ٌَبؽ١خ اٌضب١ٔخ
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 1 1 62 1 11 2 1 1 1 2 1 ؽٚو َ اإلٍّبػ١ٍ١خ1َ

 1 1 61 4 12 5 1 1 5 2 1 ؽٚو َ فب٠ل1َ ال٠ٛعل ال٠ٛعل ال٠ٛعل

 0 0 087 4 88 08 0 1 5 4 1 اعّبٌٟ اٌّؾبفظخ

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ٔالؽظ ِٓ  ** اٌزؼ١ٍــــــــــك : 

 اٌغلٚي اٌَبثك اْ :

 2118ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ :                   إكاهح ا١ٌَبؽخ ثبٌّؾب  خاٌج١بْ : ِٖله 
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 تحت الصنف نجمة واحدة نجمتان فقط نجوم 3 نجوم 4

 تطور أعداد األماكن السٌاحٌة 

 م فاٌد.م م االسماعٌلٌة.م
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

  ( ٗٔغَٛ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ف ي5ال رٛعل  ٕبكق ١ٍبؽ١خ ِٖٕف  )  َ2118عب. 

   ١ِوو١يييٛه    ٕيييلق اصٕييي١ٓ  يييٟ َ.َ االٍيييّبع١ٍ١ٗ  ٚاّيييٙوُ٘  بكق,ٕيييِيييٓ اعّيييبٌٟ عيييلك اٌف % 18َيييجٗ ٕ( ٔغيييَٛ ث4ِٖيييٕفخ )  ٕيييبكق4 عٍيييٟ َِيييزٛٞ اٌّؾب  ييي٠ٗٛعيييل,                  

 اٌّوعبٔٗ  ٚاص١ٕٓ  ٟ َ.َ  ب٠ل ٚاّٙوُ٘  ٕلق

 .اعّبٌٟ علك اٌفٕبكق14ثَٕجٗ  ٔغَٛ 3ماد  اِب  ٟ َ.َ  ب٠ل ٠ٛعل فٌّ  ٕبكق ٔغَٛ 3ماد  ال٠ٛعل  ٟ َ.َ االٍّبع١ٍ١ٗ  ٕبكق ِٓ%  

  ٗ  ال٠ٛعل  ٕبكق ١ٍبؽ١ٗ ِٖٕفٗ ٔغّزبْ عٍٟ َِزٛٞ اٌّؾب 

 ب٠لِٖٕفٗ ٔغّٗ ٚاؽلح  ٟ  ٕبكقاٌزَّبػ  مٜ ٚال٠ٛعل   اؽلح  ٟ َ.َ االٍّبع١ٍ١ٗ ٘ٛ  ٕلقاٌّٖٕفٗ ٔغّٗ ٚ اِب اٌفٕبكق  َ.َ 

  ١ٗ ٚفٌّ  ٕبكق ٟ َ.َ االٍّبع١ٍ  ٕبكق 2ِمَُ : %ِٓ اعّبٌٟ علك اٌفٕبكق55 ٕلق ثَٕجٗ  12ٗ ١ٕٖف عٍٟ َِزٛٞ اٌّؾب  اٌزٟ رؾذ اٌز اٌفٕبكقثٍغ اعّبٌٟ علك  ٟ 

 َ.َ  ب٠ل 

  ٟ  إٌٛهً ٚاٌغٕلٚي إجؾذ ربث ٗ الرؾبك اٌّ ن َ.َ االٍّبع١ٍ١ٗ لوٞ ١ٍبؽ١ٗ  الْ لو٠زثبٌَٕجٗ ٌٍموٞ ا١ٌَبؽ١ٗ ال٠ٛعل ٟ 

  لو٠ٗ ٍّّٛٗ ٍٕٚلً ثفب٠ل  ٚث١ٔٛزب  ثىجو٠ذ ٚلو٠ٗ ه٠ٙبَ ثفب٠ل  لوٞ ١ٍبؽ١ٗ 4ٌىٓ  ٟ ِووي ِٚل٠ٕٗ  ب٠ل ٠ٛعل ٟ٘ٚ 

 جبة اٌموُ( ٚال٠ٛعل  ٟ َ.َ  ب٠ل اٞ ِ َىواد ١ٍٗ )ِ َىو ٠ّٛعل ِ َىو ٚاؽل  مٜ ٌٍْجبة  ٟ َ.َ االٍّبع١ 

  بد  ٟ َ.َ  ب٠يل  ٙيٟ رزّضيً  يٟ ّيبٛ عّبٌٟ . اِب اٌْب١ٌٙ%ِٓ اال53َجٗ ّب١ٌٗ ث62ٕ( ثبعّبٌٟ اٌف١وٚى ٚاٌّ ؽخ ٚاٌز بّْٚب١ٌٙبد ٟ٘ ) 3 ٟ َ.َ االٍّبع١ٍ١ٗ ٠ٛعل 

 %ِٓ االعّبٌٟ.42ّب١ٌٗ ثَٕجٗ  61ٚ ب٠ل اٌغل٠ل ٚاٌٍٛرٌ ٚاٌي٘ٛه ٚلل ثٍغذ  إٌي٘خ

 اٌز١ٕٛبد : * * 

 ٕٔٛٝ ثئلبِخ اٌّٙوعبٔبد اٌضمب ١خ ٚا١ٌَبؽ١خ ٌي٠بكح علك اٌٛا ل٠ٓ عٍٝ اٌّؾب  خ.  

 عٓ ٛو٠ك رٍٛ بد  ٟ اٌفٕبكق.  ٕلل١ٗطبلخ اٌفاٌى٠بكح   

 ٔغَٛ ٌقلِخ األ ٛاط ا١ٌَبؽ١خ ثبٌّؾب  خ . 5ونٌه ٕٔٛٝ ثئْٔبء اٌفٕبكق ا١ٌَبؽ١خ   
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 8112اإلَىائُح وفشص اىؼَو ػاً اىسائحُِ واىطاقح  أػذاد تُاُ -8
 

 المركز/المدٌنة
اجمالى عدد 

اللٌالى 
 السٌاحٌة

اجمالى عدد 
 السائحٌن

متوسط 
 ةإقام

 السائح

 إجمالً
عدد 
 الغرف

 إجمالً
عدد 
 األسرة

نسبة إشغال 
 % الغرف

 ةنسب
اإلشغال 

 % األسرة

م.م  
 %26 %45 2525 555 2.14 552521 251614 حضر اإلسماعٌلٌة

 %35 %61 5155 354 5.26 564542 243452 حضر م.م فاٌد

 %84 %70 2827 0252 2.28 201575 877287 إجمالً المحافظة

 
 

 

 ** اٌزؼ١ٍــــــــــك :   ٔالؽظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك  : 

 ٍبسؼ ٚاعّبٌٟ علك ا١ٌٍبٌٟ ا١ٌَبؽ١ٗ  311222ٛٞ اٌّؾب  ٗ اعّبٌٟ علك اٌَبسؾ١ٓ عٍٟ َِز

 ١ٌٍٗ ١ٍبؽ١ٗ  482642

  ٗ  رمو٠جب عٍٟ َِزٛٞ اٌّؾب  ٗ  ١ٌبٌٟ   3.34 ِزٍٜٛ البِخ اٌَبسؼ  ٟ اٌّؾب 

 91 اِب  ٟ َ.َ  ب٠ل %21 ٟ َ.َ االٍّبع١ٍ١ٗ  اٌغو  ٗ اّغبي َٔج%  

  68% أِب  ٝ ِووي  ِٚل٠ٕخ  ب٠ل 29َٔجخ اّغبي االٍوح  ٝ َ.َ االٍّبع١ٍ١خ% 

 اّغبي االٍوٖ عٍٟ َِزٛٞ %اِب َٔج81  عٍٟ َِزٛٞ اٌّؾب  ٗ َٔجٗ اّغبي اٌغو ذثٍغ ٗ

 %.49اٌّؾب  ٗ 

 **   اٌز١ٕٛبد :  

رْغ١ع ا١ٌَبؽخ اٌلاف١ٍخ ثؤٍ به هِي٠خ ٌز١ْٕٜ ا١ٌَبؽخ ث١ٓ  ئبد اٌّغزّع ٍٚٛجخ اٌّلاهً  

 ٚاٌغبِ بد ٚاٌّ ب٘ل اٌ ١ٍب . 

 أُ٘ اٌّياهاد ٚاٌّٛالع ا١ٌَبؽ١خ ثبٌّؾب  خ  ٌإلع ْ عٕٙب . إْٔبء ِٛلع عٍٝ االٔزؤذ ٠ُٚ 

 2118ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ :                   إكاهح ا١ٌَبؽخ ثبٌّؾب  خِٖله اٌج١بْ : 
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 م فاٌد.م م  االسماعٌلٌة.م

 تطور أعداد اللٌالى السٌاحٌة 

 عدد اللٌالى السٌاحٌة 
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 8112ائحُِ خاله ػاً وّىػُه اىس أػذادُاُ ت -3
 

 الشهور م

 العام اإلجمالً المصرٌٌن العرب األجانب

عدد 
 السائحٌن

عدد 
 اللٌالً

عدد 
 السائحٌن

عدد 
 اللٌالً

عدد 
 السائحٌن

 اللٌالًعدد 
عدد 

 السائحٌن
 اللٌالًعدد 

 51531 22554 24251 56441 451 414 5211 2551 ٌناٌر 0

 23564 55251 25421 54151 543 521 2515 5151 فبراٌر 5

 55554 54131 24541 54641 454 561 5441 611 مارس 2

 55445 21331 54535 56521 441 551 5121 451 ابرٌل 8

 53534 24255 56655 25611 524 221 3225 5555 ماٌو 2

 51415 25345 54355 24225 5135 455 5122 2653 هٌونٌ 2

 46566 55354 41144 25554 2551 421 4152 4421 ٌولٌو 7

 42565 54355 31654 51552 5644 5115 6321 4521 أغسطس 7

 55555 25241 54551 24251 5261 461 5445 2241 رسبتمب 4

 53555 25252 26552 56224 2541 5412 5566 2414 أكتوبر 01

 26455 56346 24425 54456 464 461 5211 5441 نوفمبر 00

 54323 25431 26421 56621 2211 5621 4413 2421 دٌسمبر 05

 877287 201575 851244 571778 08002 7278 25725 20108 اإلجمالً

 
 

 

 

 

 -:آِْ اٌغلٚي اٌَبثك ٔالؽظ اٌزؼ١ٍــــــــــك :   ** 

 2118ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ :                   إكاهح ا١ٌَبؽخ ثبٌّؾب  خِٖله اٌج١بْ : 
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

,  %عوة3%أعبٔت, 11ٍبسؼ ِٛىع١ٓ  (311222) 2118علك اٌَبسؾ١ٓ ف ي عبَ إعّبٌٟ 

 علك اٌَبسؾ١ٓ ثبٌّؾب  خ  إعّبٌٟ ِٓ َبسؾ١ٓ اٌّٖو٠ٓاٌ 82%

%عبٔت , 11ثَٕجٗ ِٛىع١ٓ  ٍٗ ١ٍبؽ١خ ( 482642١ٌ) 2118عبَ ا١ٌَبؽ١خ علك ا١ٌٍبٌٟ  إعّبٌٟ 

 % ِٓ إعّبٌٟ ا١ٌٍبٌٟ ا١ٌَبؽ١خ  86اٌَبسؾ١ٓ اٌّٖو٠ٓ ثَٕجٗ  إِب% ٌٍ وة 3

 : اٌز١ٕٛبد **  

 عًّ هؽ د ِلعّخ ٚفبٕخ ٌٍ ب١ٍِٓ ) اٌوؽ د األٍو٠خ ( ٚمٌه ٌزْغ١ع ا١ٌَبؽخ اٌلاف١ٍخ . 

اٌ وة ٚإْٔبء  ٕبكق عل٠لح ٚرؾ١َٓ اٌقلِبد ثبٌفٕبكق ٌغنة أوجو علك ِٓ اٌَبسؾ١ٓ اٌّٖو١٠ٓ  

 بٌّؾب  خ . ثٚاألعبٔت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8112وٍناذة اىسُاحح تاىَحافظح ػِ ػاً  ششماخ - 4
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 اٍُ اٌْووخ  َ
إٌٛع اٌْووخ 

 ٚاٌّىزت
 ٔٛع إٌْبٛ اٌّٛلغ

ػلك 

 اٌؼب١ٍِٓ

 ُ فبٌل ثٓ ا١ٌٌٛل ١ِلاْ عواث23ٟ  و  ِٖو ١ٌٍَبؽخ 0
ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

و
 ٛ
ِز
و 
ب١
 ْ
١ب
اٌج

 

 اٚي ٛو٠ك عّبهح ا١ٌَبؽٟ )اٌج عبد(  و  ِٖو ٌٍط١واْ 8
ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ُ اٌغّون 14  و  ١ِل٠زو١ٕ٠بْ  3

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ُ علٌٟ ثغٛاه عّو ا ٕلٞ 16  و  ثٍٛ ٍىبٜ ١ٌٍَبؽخ 4

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

 ُ اٌؾو٠خ211 (ّٝووٗ)هس١َ اٌغّوٜ ١ٌٍَبؽخ 5
ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ُ اٌزؾو٠و121  و  ١ٌٍَبؽٗ ا٠غ١ج١ْبْ ٍزبه 6

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

  و  ٘ب٠و ١ٌٍَبؽخ 7
فك عّبي عجل ُٔ اٌزؾو٠و اِبَ 211

 إٌبٕو

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ُ ا١ٌْٙل اؽّل ٕمو32  و  ر١ّّخ 2

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ُ ِؾّل عٍٟ  91عمبه  4ّمٗ   و  اٌّبِْٛ 9

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

 (ّٝووٗ )هس١َ ر٠ٛٓ رٛهى 01
ثوط اٌغٛ٘وح اٌلٚه اٌضبٌش اِزلاك ُ 

 اٌ ْو٠ٓ اِبَ اٌّٛالف اٌغل٠لح 

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

  و  ِواٍٝ  00
 االهٟٙ عٍٛٞ عمبه هلُِىزت ثبٌلٚه 

 ُ ّج١ٓ اِبَ ٔبكٞ اٌّ ١ٍّٓ  35

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

  و  االٖٔبه 08
إٌّٛهح اٌّزفو  ِٓ ّبه   اٌّل٠ٕخّبه  

 1 بهٚق ِؾً هلُ 

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  عّبهاد اٌز ١ّو ؽٝ اٌز١ٍّه 9لبه  1ّمخ   و  عوأل ٍىبٜ 03

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ّبه  ّج١ٓ اٌىَٛ ِىزت اٌؼوالٟ ١ٌٍَبؽخ 04

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ُ ٍ ل ىبٍٛي155 رؾذ اٌزب ١ٌٍ عٌٛلْ ف١وٚ 05

 ٚفبهع١ٗهؽ د كاف١ٍٗ 

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  اهٗ اٌغّ ١بد 2ِؾً هلُ   و  ِبى٠ٕىٛ 06

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  َِبوٓ عضّبصْٛ ا١ٌْـ ىا٠ل  و  رواف١ً عٌٛ  07

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ّبه  ّج١ٓ ثغٛاه االٍزبك  و  اٌّؾٛه ١ٌٍَبؽخ 02

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ثغٛاه اٌؾبٚٞ ١ٌٍَبهاد  ّبه  ّج١ٓ  و  اٌّؤِْٛ ١ٌٍَبؽخ 09

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

  و  اٌلهاكٚ 81
ّبه  إٌٙٚٗ لَُ 4اٌلٚه االهٟٙ هلُ 

 اٚي اٍّبع١ٍ١ٗ 

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 ٚفبهع١ٗهؽ د كاف١ٍٗ 

 رؾذ اٌزب ١ٌٍ هٚاك 80
ر١ٍّه اٌقبَِٗ  9عمبه هلُ  1ّمٗ ه ُ 

 ا١ٌْـ ىا٠ل

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

 رؾذ اٌزب١ٌٍ اٌوؽالد اٌَؾو٠ٗ اٌل١ٌٚٗ 88
اٌلٚه االهٟٙ اِبَ ِغّع  1ّمٗ هلُ

 اٌّؾبوُ ُ ّج١ٓ 

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 ٚفبهع١ٗهؽ د كاف١ٍٗ 

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ّبه  اٌزؾو٠و136  و  اِىٛ 83

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

 رؾذ اٌزب١ٌٍ اك١ٌٔٚ 84
اهٗ اٌغّ ١بد ُ  ؤاك عي٠ي ببٌٟ هلُ 

 ا١ٌْـ ىا٠ل 36

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 اٍُ اٌْووخ  َ
إٌٛع اٌْووخ 

 ٚاٌّىزت
 ٔٛع إٌْبٛ اٌّٛلغ

ػلك 

 اٌؼب١ٍِٓ

 رؾذ اٌزب١ٌٍ ٘بِجٛهط 85
اثٛ عطٖٛ  112اٌلٚه االهٟٙ عمبه 

 اٌْبه  اٌزغبهٞ 

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح 

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  ّبه  ٕجوٞ ِجل4ّٞمٗ هلُ  رؾذ اٌزب١ٌٍ ١ٌِ ا٠غجذ 86

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

ؽغي رناوو ١ٛواْ ؽظ ٚعّوح  اٌّ ب٘لح اٌمٕطوح بوة عمبهُ   و  اٌؼبّٕخ اٌّملٍخ 87

 هؽ د كاف١ٍٗ ٚفبهع١ٗ

 

 

 ** اٌزؼ١ٍــــــــــك : ٔالؽظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك :  

  ٗثؾغي رناوو اٌؾظ  ّووٗ ١ٍبؽ١ٗ 22ثٍغ اعّبٌٟ علك اٌْووبد  ٟ ِووي ِٚل٠ٕٗ االٍّبع١ٍ١

 ٚاٌ ّوح ٚاٌوؽ د اٌلاف١ٍٗ ٚاٌقبهع١ٗ 

  ٠ٛعل ّووٗ ١ٍبؽ١ٗ ٚاؽلٖ  مٜ ٟٚ٘ ّووٗ اٌ بّٕٗ اٌّملٍٗ   ٟ ِووي ِٚل٠ٕٗ اٌمٕطوح بوة ؽغي

 %ِٓ اعّبٌٟ اٌْووبد 4رناوو اٌؾظ ٚاٌ ّوح اٞ ثَٕجٗ 

 ٌاٌقلِٗ ا١ٌَبؽ١ٗ  ّٟواوي الرٛعل ّووبد ١ٍبؽ١ٗ ٚروويد اِب  ٟ ِووي ِٚل٠ٕٗ  ب٠ل ٚثبلٟ ا         

        َ.َ االٍّبع١ٍ١ٗ 

 اٌز١ٕٛبد :** 

ٌ ًّ عٍٝ إْٔبء ّووبد ِٚىبرت ١ٍبؽ١خ  ٟ ثبلٟ ِواوي ِٚلْ اإلٍّبع١ٍ١خ ٌز١َ١و اٌقلِخ عٍٝ ا 

 اٌّٛا١ٕٛٓ .

 

 

 

 

 

 8112اىَْشآخ اىرؼيَُُح اىسُاحُح تاىَحافظاخ ػِ ػاً    -5
 

 2118ك٠َّجو ربه٠ـ اٌج١بْ :                   إكاهح ا١ٌَبؽخ ثبٌّؾب  خِٖله اٌج١بْ : 
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 العنوان لهاالجهة التابع  اسم المنشأة
 هٌئة التدرٌس عدد الطلبة

 إجمالً إناث ذكور اجمالً إناث ذكور

 جامعة قناة السويس كلٌة السٌاحة والفنادق
جامعة قناة 

 السويس
565 514 414 26 53 44 

مدرسة السٌاحة والفنادق 

 سنوات 2)الفندقٌة( نظام 
 44 55 54 522 541 542 التربية والتعليم التربية والتعليم

المعهد العالى للسٌاحة 

 والفنادق اٌجوث
 55 5 4 2162 665 5165 طريق البالجات وزارة التعليم العالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػٍٝ اٌج١بْ : ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٠زٚؼ أْ :**اٌزؼ١ٍك 
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المعهد العالى للسٌاحة والفنادق  المدرسة الفندقٌة كلٌة السٌاحة والفنادق

 (اٌجوث)

 2018اعداد الطلبة بالمنشأت التعلٌمٌة الفندقٌة بالمحافظة 

 ذكور

 اناث

ِل٠و٠ٗ اٌزوث١ٗ ٚاٌزؼ١ٍُ  ٚاٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ١ٌٍَبؽخ ٚاٌفٕبكق ثبالٍّبػ١ٍ١خ                    -:ِٖله اٌج١بْ 

 8102ك٠َّجو  -ربه٠ـ اٌج١بْ :
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  علك اٌطٍجخ ثٙب ٚ ربث خ ٌغبِ خ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚ٘ٝ و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق   اإلٍّبع١ٍ١خ  َ.َ  ٠ٟٛعل

ٚثٍغ إعّبٌٟ أعٚبء ١٘ئٗ % ِٓ اإلٔبس  44 ٚاٌنوٛه , %56ِمَّخ ثَٕجٗ ٛبٌت ٚٛبٌجخ  ( 215)

 .%ٌإلٔبس 61% ٌٍنوٛه ,ٚ 39ِلهً ِٚلهٍخ ثَٕج25ٗ اٌزله٠ٌ ثٙب

  322ٚعلك اٌطٍجخ ثٙب   ٚ٘ٝ ِلهٍخ اٌزغبهح اٌفٕلل١خ  ٍٕٛاد 3ٔ بَ  ٚاٌفٕبكق ١ٌٍَبؽخ ِلهٍخرٛعل 

   ١ٖٔٚت اٌطٍجخ ِٓ  ِٓ االعّبٌٝ ٌإلٔبس% 53 ٚ  نوٛهٌٍ% 42 اٌٟ  ِمَّخٛبٌت ٚٛبٌجٗ 

 1ِلهً ِٚلهٍٗ  55   أعٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

  2192علك اٌطٍجخ ثٗ  ٠ٚزجع ٚىاهح اٌز ١ٍُ اٌ بٌٟ ٚثٍغ  ١ٌٍَبؽخ ٚاٌفٕبكق )ا٠غٛس( اٌ بٌٟاٌّ ٙل 

ٛبٌت ٚٛبٌجٗ ِمَّٗ ثَٕجٗ  2192ٚثٍغ علك اٌطٍجخ ثٗ  نوٛهٌٍ% 52 ثَٕجٗ ِمَّٗ  ٛبٌت ٚٛبٌجٗ 

 ِلهً ِٚلهٍٗ 11ٚعلك اعٚبء ١٘ئٗ اٌزله٠ٌ % االٔبس ِٓ االعّبٌٝ.48 ,نوٛه % 52ٌٍ

 اٌز١ٕٛبد :** 

 ى٠بكح إْٔبء ِضً ٘نٖ اٌّلاهً أٚ إٌّْآد اٌز ١ّ١ٍخ ا١ٌَبؽ١خ أل١ّ٘خ ا١ٌَبؽخ  ٟ ث كٔب .اٌ ًّ عٍٝ  

 إْٔبء ِلهٍخ  ٕلل١خ ثّووي  ب٠ل ٌقلِخ اٌّؤٍَبد ا١ٌَبؽ١خ  ١ٙب. 
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

  

 

 8112ً ػاً ػِ تاىَشامض اىَساحاخ إجَاىٍ -1

 المركز/المدينة/الحي ـ
المساحة الكمية     

 ( 2) كـ

 ( 2المساحة المأهولة )  كـ

سكف و 
 متناثرات

منافع و 
 جبانات

برؾ  و أراضي 
 بور

المساحة إجمالي  أرض زراعية
 خارج الزماـ داخؿ الزماـ المأهولة

 1733342 133.35 208 1248325 17333 86367 1733341 مركز و مدينة اإلسماعيمية 1

 لم ٌتم الفصل مساحٌاً من مركز و مدٌنة اإلسماعٌلٌة حتى تارٌخه مركز و مدينة أبوصوير 2

 856.63 85.63 102.80 616382 8.53 42.83 856.63 مركز و مدينة التؿ الكبير 3

 124 12.40 14.88 82.28 1.24 6.20 124 مركز و مدينة فايد 4

 2151.12 215.12 258.14 1548.86 21.51 103.56 2151.20 مركز و مدينة القنطرة شرؽ 5

 88.16 8.81 10.58 63.48 0.88 4.41 88.16 مركز و مدينة القنطرة غرب 6

 لم ٌتم الفصل مساحٌاً من مركز و مدٌنة التل الكبٌر حتى تارٌخه الجديدةمركز و مدينة القصاصيف  7

 4253.42 425.35 524.4 3566.43 42.53 243.63 4253.44 إجمالي المحافظة

 

 

 2118ِٖله اٌج١بْ : ِل٠و٠خ اٌَّبؽخ                           ربه٠ـ اٌج١بْ : ك٠َّجو 
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 : ٠ٍٟ ِب اٌَبثك اٌغلٚي ِٓ ٠زٚؼ -: اٌزؼ١ٍك** 
 ْاٌّؾب  خ َِزٜٛ عٍٝ 2118َ ٌ بَ اٌى١ٍخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ أ 

 اٌّؤٌ٘ٛخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ ٚأْ 2وُ( 4953.44) ؽٛاٌٟ ثٍغ

 ثَٕجخ وُ( 4953.42) ؽٛاٌٟ ثٍغ اٌّؾب  خ َِزٜٛ عٍٝ

 َِزٜٛ عٍٝ اٌى١ٍخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ ِٓ رمو٠جب  % 99.9

 . اٌّؾب  خ

 ْ٠ٍٟ ِب اٌٝ ٠ٕمَُ ٌٍّؾب  خ اٌّؤٌ٘ٛخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ أ : 

 ٓ2وُ( 242.62) ؽٛاٌٟ ثٍغ َِبؽخ ثئعّبٌٟ ِٚزٕبصواد ٍى 

 َِزٜٛ عٍٝ اٌّؤٌ٘ٛخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ ِٓ رمو٠جب  % 5 ثَٕجخ

 اٌّؾب  خ

 اٌّؾب  خ َِزٜٛ عٍٝ اٌّؤٌ٘ٛخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ ِٓ رمو٠جب  % 1 ثَٕجخ 2وُ( 49.53) ؽٛاٌٟ ثٍغ َِبؽخ ثئعّبٌٟ ٚعجبٔبد ِٕب ع 

 اٌّؾب  خ َِزٜٛ عٍٝ اٌّؤٌ٘ٛخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ ِٓ رمو٠جب  % 22 ثَٕجخ 2وُ( 3566.42) ؽٛاٌٟ َِبؽزٙب إعّبٌٟ ثٍغ ؽ١ش َِبؽخ أعٍٝ رّضً ٟٚ٘ ثٛه ٚأهاٟٙ  ثون 

 ٟٙأهاٟٙ إٌٝ ِمَّخ ٟٚ٘ اٌّؾب  خ َِزٜٛ عٍٝ اٌّؤٌ٘ٛخ اٌَّبؽخ إعّبٌٟ ِٓ رمو٠جب  % 22 ثَٕجخ 2وُ( 1189.25) ؽٛاٌٟ ثٍغ اٌّؾب  خ َِزٜٛ عٍٝ َِبؽخ ثئعّبٌٟ ىهاع١خ أها 

 اٌيِبَ فبهط ِمٕٕخ ب١و ىهاع١خ ٚأهاٟٙ , ثبٌّؾب  خ اٌيهاع١خ األهاٟٙ إعّبٌٟ ِٓ رمو٠جب  % 54.5 ثَٕجخ2وُ( 594.4) ؽٛاٌٟ ثٍغ َِبؽخ ثئعّبٌٟ اٌّمٕٓ اٌيهاعٟ اٌيِبَ كافً ىهاع١خ

 . ثبٌّؾب  خ اٌيهاع١خ األهاٟٙ إعّبٌٟ ِٓ رمو٠جب  % 45.5 ٚثَٕجخ 2وُ( 495.35) ؽٛاٌٟ ثٍغ َِبؽخ ثئعّبٌٟ اٌيهاعٟ

  اٌز١ٕٛبد** 

 ًّ ٌاٌَّزغٍخ . ب١و ٚاٌَّزٕم بد اٌجون َِبؽبد ِٓ اإلٍزفبكح عٍٝ ا 

 اٌيهاعخ .  ٟ ِٕٙب ٌإلٍزفبكح ٚاٍزٖ ؽٙب اٌجٛه األهاٟٙ ِ بٌغخ ٙوٚهح 
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 8112ً ػاً ػِ(  تاىفذاُ)  اىَحافظح فٍ اىَسرصيحح و اىَْضسػح األساضٍ ٍساحح تُاُ -2

 المركز/المدينة/الحي ـ

 أراضي منزرعة
اراضي تـ 

استصالحها 
 )فداف(

أراضي تحت 
 اإلستصالح )فداف(

أراضي تـ استقطاعها 
 مف األراضي الزراعية

 أسموب الري

داخؿ الزماـ 
 )فداف(

خارج الزماـ 
 رش تنقيط غمر )فداف(

 646 ػػ 36999 538 1655 ػػ 18595 19252 مركز ومدينة اإلسماعيمية 1

 5132 ػػ 69224 78 22522   34283 42253 مركز ومدينة أبوصوير 2

 ػػ ػػ 63614 683 ػػ ػػ 37422 26214 مركز ومدينة التؿ الكبير 3

 12922 ػػ 6971 529 12222 1765 3438 14453 مركز ومدينة فايد 4

 69152 22573 44827 16232 2122 ػػ 134622 ػػ القنطرة شرؽ مركز ومدينة 5

 926 ػػ 45233 812 3222 ػػ 15771 32168 مركز ومدينة القنطرة غرب 6

7 
مركز ومدينة القصاصيف 

 الجديدة
 5874 ػػ 32789 346 3522 ػػ 21966 14697

 22628 20533 223233 12124 40355 1365 265833 144635 إجػػػػػمالي المحافػػػػػظة
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 2118ِٖله اٌج١بْ : ِل٠و٠خ اٌيهاعخ                                       ربه٠ـ اٌج١بْ : ك٠َّجو 



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 -ٌتضح من الجدول السابق ما ٌلً : -التعلٌق :** 
 بلغ م2018 لعام(  مقننة أراضً)  الزراعً الزمام داخل المنزرعة األراضً مساحة إجمالً أن -1

 منزرعة مساحة بأعلى أبوصوٌر م.م وٌستأثر المحافظة مستوى على فدان( 144635) حوالً
 المنزرعة المساحة إجمالً من تقرٌباً % 23.3 بنسبة فدان( 40053) بلغت حٌث الزمام داخل
 بلغت حٌث فاٌد م.م فً الزمام داخل منزرعة مساحة أقل توجد بٌنما بالمحافظة الزمام داخل

 الزراعً الزمام داخل المنزرعة المساحة إجمالً من تقرٌباً % 10 بنسبة فدان( 14453)
 القنطرة م.م فً المقنن الزراعً الزمام داخل منزرعة مساحة أي ٌوجد ال حٌن فً بالمحافظة

 . شرق
 بلغ(  مقننة غٌر أراضً)  الزراعً الزمام خارج المنزرعة األراضً مساحة إجمالً إن -2

 الزمام خارج المنزرعة لألراضً مساحة أكبر وتوجد المحافظة مستوى على فدان( 265833)
 م.م فً المنزرعة المساحة إجمالً تمثل وهً فدان( 134620) بلغت حٌث شرق القنطرة م.م فً

 الزراعً الزمام خارج المنزرعة المساحة إجمالً من تقرٌباً % 50.6 نسبة وتأخذ شرق القنطرة
 حٌث فاٌد م.م فً الزراعً الزمام خارج منزرعة مساحة أقل توجد بٌنما ، المحافظة مستوى على
 الزراعً الزمام خارج المنزرعة المساحة إجمالً من تقرٌباً % 1.3 بنسبة فدان( 3438) بلغت
 . المحافظة مستوى على

 بلغ المحافظة مستوى على م2018 عام استصالحها تم التً األراضً مساحة إجمالً أن -3
 . فقط فاٌد ومدٌنة مركز فً تنحصر فدان( 1365)

 تقرٌباً % 50.3 بنسبة فدان( 20500) بلغت حٌث اإلستصالح تحت أراضً مساحة بأكبر أبوصوٌر م.م وٌستأثر فدان( 40355) بلغت المحافظة مستوى على م2018 عام فً اإلستصالح تحت األراضً مساحة إجمالً أن -4
 التل م.م فً اإلستصالح تحت أراضً وجود عدم مع هذا المحافظة، إجمالً من تقرٌباً % 4.1 بنسبة فدان( 1655) بلغت حٌث اإلسماعٌلٌة  م.م فً اإلستصالح تحت لألراضً مساحة أقل توجد بٌنما المحافظة إجمالً من

 . الكبٌر
 بلغت بمساحة شرق القنطرة م.م فً الزراعٌة األراضً من استقطاعها تم مساحة أكبر وتوجد فدان( 12124) بلغت المحافظة مستوى على م2018 عام فً الزراعٌة األراضً من استقطاعها تم التً المساحة إجمالً أن -5

 . تقرٌباً % 0.4 نحو بلغت بنسبة فدان( 38) بلغت حٌث صوٌر أبو م.م فً الزراعٌة األراضً من مستقطعة مساحة أقل توجد بٌنما تقرٌباً % 84.6 بنسبة فدان( 16230)
 فً مركز أعلى صوٌر أبو م.م وٌعتبر فدان( 223233) الري أسلوب فٌها المستخدم الزراعٌة المساحة إجمالً بلغت حٌث  المحافظة مستوى على الزراعٌة األراضً ري فً مستخدم ري أسلوب أكثر بالغمر الري ٌعتبر -6

 مركز أعلى شرق القنطرة م.م وٌعتبر فدان( 22628) بلغت مساحة بإجمالً الرش بأسلوب الري الثانٌة المرتبة فً ٌأتً ثم المحافظة إجمالً من تقرٌباً % 23.2 بنسبة المحافظة مستوى على بالغمر الري أسلوب استخدام
 .شرق القنطرة م.م فً استخدامه ٌنحصر الذي بالتنقٌط الري أخٌراً  ٌأتً ثم المحافظة إجمالً من% 34.3 بنسبة بالرش الري أسلوب إستخدام فً

 ..... أن نجد م2013 عام ببٌان بالمقارنة -3
 تقرٌباً .% 83.3 نحو بلغ م2013 عام عن م2018 عام فً اإلستصالح تحت األراضً مساحة فً إنخفاض معدل هناك -
 تقرٌباً .% 0.6 نحو البلغ م2013 عام عن م2018 عام فً اإلستصالح تحت األراضً مساحة فً إنخفاض معدل هناك -
 . تقرٌباً % 2.3 نحو بلغ م2013 عام عن م2018 عام فً استقطاعها تم التً األراضً مساحة فً إرتفاع معدل هناك -
 تقرٌباً.% 5.6 نحو بلغ م2013 عام عن م2018 عام فً بالغمر الري أسلوب تستخدم التً األراضً مساحة فً إنخفاض معدل هناك -
 -: التوصٌات** 
 المزارعٌن . صغار وخاصة للمزارعٌن الدعم تقدٌم مع الزراعٌة لألراضً العمرانً الزحف زٌادة وتعوٌض الزراعً اإلنتاج فً منها لإلستفادة األراضً إلستصالح الدولة برامج زٌادة ضرورة -1
 الحكومً . الدعم مزاٌا من وغٌرها مناسبة بأسعار الزراعٌة األسمدة على الحصول فً المزارعٌن لمساعدة الزراعً الزمام خارج مخصصة الغٌر الزراعٌة األراضً تقنٌن إجراءات تسهٌل -2
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 8112ً ػاً ػِ اىَحافظح ٍشامض فٍ(  تاىفذاُ)  اإلسرضساع ذحد األساضٍ صٍاً ٍينُح تُاُ -3

 

 المركز / المدينة / الحي ـ

مساحة األراضي 

 تحت اإلستزراع

شركة قطاع 

 أعماؿ

 أخريف وضع يد في طريؽ الممكية أراضي شباب الخريجيف شركات إستثمارية شركة قطاع خاص

 ــ 1689 ــ ــ ــ ــ 1689 مركز ومدينة اإلسماعيمية 1

 ــ 9368 ــ ــ ــ ــ 9368 مركز ومدينة أبوصوير 2

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مركز ومدينة التؿ الكبير 3

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مركز ومدينة فايد 4

 11831 61979 5222 59355 ــ ــ 138165 مركز ومدينة القنطرة شرؽ 5

 ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومدينة القنطرة غرب مركز 6

 422 8122 ــ ــ ــ ــ 8522 مركز ومدينة القصاصيف الجديدة 7

 12231 81136 5000 52355 0 0 153322 إجمالي المحافظة
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 2118ِٖله اٌج١بْ : ِل٠و٠خ اٌيهاعخ                                       ربه٠ـ اٌج١بْ : ك٠َّجو 



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: علٌقتال** 
 
 -( فلاْ ٚ٘ٛ ِٛىع وبٌزبٌٟ :057788َ ػٍٝ َِزٜٛ اٌّؾبفظخ ثٍ  )8102أْ اعّبٌٟ َِبؽخ ا هاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع ٌؼبَ  -0

( فلاْ 59355% رمو٠جبً ِٓ اعّبٌٟ اٌّؾبفظخ ٚثٍ  ١ٖٔت ّووبد اإلٍزضّبه ِٕٙب )6 27ػٍٝ َِزٜٛ اٌّؾبفظخ ثَٕجخ  ( فلاْ فٟ َ َ اٌمٕطوح ّوق ٟٚ٘ رؼزجو أوجو َِبؽخ أهاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع032065َِبؽخ ثٍغذ ) -

 % رمو٠جبً  2 44( فلاْ ثَٕجخ 60979% رمو٠جبً ١ٖٔٚت ٚٙغ ا١ٌل فٟ ٛو٠ك اٌزم١ٕٓ ِٙب )6 3( فلاْ ثَٕجخ 5111% رمو٠جبً ١ٖٔٚت ا هاٟٙ ّجبة اٌقو٠غ١ٓ ِٕٙب )43ثَٕجخ 

 % 011% رمو٠جبً ِٓ اعّبٌٟ اٌّؾبفظخ ٚع١ّؼٙب ٚٙغ ٠ل فٟ ٛو٠مٗ ٌٍزم١ٕٓ ثَٕجخ 9 5( فلاْ ثَٕجخ 9362ُ ٠ؤرٟ َ َ أثٛ ٠ٕٛو فٟ اٌزور١ت اٌضبٟٔ ثَّبؽخ رجٍ  )ص -

% رمو٠جبً ِٓ َِبؽخ ا هاٟٙ 3 95( فلاْ ثَٕجخ 2011ب  ٚٙغ ٠ل عبهٞ رم١ٕٕٗ ثَّبؽخ ثٍغذ )% رمو٠جبً ِٓ اعّبٌٟ اٌّؾبفظخ 4ِٕٙ 5( فلاْ ثَٕجخ 2511صُ ٠ؤرٟ َ َ اٌمٖب١ٕٓ اٌغل٠لح فٟ اٌزور١ت اٌضبٌش ثَّبؽخ رجٍ  ) -

 رؾذ اإلٍزيهاع فٟ َ َ اٌمٖب١ٕٓ اٌغل٠لح 

 %  011رم١ٕٕٗ ثَٕجخ  % رمو٠جبً ِٓ اعّبٌٟ اٌّؾبفظخ ٟٚ٘ ع١ّؼٙب ٚٙغ ٠ل عبه0ٞ 0( فلاْ ثَٕجخ 0629صُ ٠ؤرٟ َ َ اإلٍّبػ١ٍ١خ فٟ اٌزور١ت اٌواثغ ٚا ف١و ثَّبؽخ ثٍغذ ) -

 َ فٟ وال ِٓ َ َ اٌزً اٌىج١و ٚ َ َ فب٠ل ٚ َ َ اٌمٕطوح موة  8102ال رٛعل أهاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع فٟ ػبَ  -

% رمو٠جبً فٟ ؽ١ٓ ثٍ  ١ٖٔت أهاٟٙ 8 3ة اٌقو٠غ١ٓ ٔؾٛ % رمو٠جبً ث١ّٕب ثٍ  ١ٖٔت ا هاٟٙ اٌّقٖٖخ ٌْجب6 37ٔؾٛ  8102ثٍغذ َٔجخ اٌْووبد اإلٍزضّبه٠خ فٟ ا هاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع ػٍٝ َِزٜٛ اٌّؾبفظخ ٌؼبَ  -8

 % رمو٠جبً  4 50ٚٙغ ا١ٌل اٌغبهٞ رم١ٕٕٗ ٔؾٛ 

 .... أن نجد م2013 عام ببٌان بالمقارنة -3

 % رمو٠جبً  5 6َ ثٍ  ٔؾٛ 8107َ ػٓ ػبَ 8102ٕ٘بن ِؼلي اهرفبع فٟ اعّبٌٟ ا هاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع فٟ ػبَ  -

 % رمو٠جبً  011َ ثٍ  ٔؾٛ 8107َ ػٓ ػبَ 8102فٟ ١ٖٔت ّجبة اٌقو٠غ١ٓ فٟ ا هاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع فٟ ػبَ  ٕ٘بن ِؼلي اهرفبع -

 % رمو٠جبً  2 031َ ثٍ  ٔؾٛ 8107َ ػٓ ػبَ 8102ٕ٘بن ِؼلي اهرفبع فٟ َِبؽخ ا هاٟٙ ٚٙغ ا١ٌل اٌغبهٞ رم١ٕٕٙب فٟ ا هاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع فٟ ػبَ  -

 َ   8102ع اٌقبٓ ِٓ ا هاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع فٟ ػبَ ال رٛعل أهاٟٙ ِقٖٖخ ٌٍمطب -

 -: التوصٌات** 

 خ ٌٍيهاػخ ٚٛوؽٙب ػٍٝ اٌَّزضّو٠ٓ ّٚجبة اٌقو٠غ١ٓ ٕٚغبه اٌّياهػ١ٓ ٌيهاػزٙب ٚاإلٍزفبكح ِٕٙب ١ٕٚاٌّٙٙوٚهح ٍوػخ اٍزقلاَ ا هاٟٙ اٌَّزٍٖؾخ 
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 8112ً ػاً ػِ تاىَشامض اىَحصىىُح اىَساحح تُاُ -4

 البياف المركز / المدينة / الحي ـ
عاـ 

2215/2214 

عاـ 
2216/2215 

عاـ 
2217/2216 

عاـ 
2218/2217 

 42796 40161 42289 39638 ريؼ مركز ومدينة اإلسماعيمية 1

 34838 63699 68622 30440 ريؼ مركز ومدينة أبوصوير 2

 63888 66276 63126 82156 ريؼ مركز ومدينة التؿ الكبير 3

 21252 09254 12313 21186 ريؼ مركز ومدينة فايد 4

 22233 010242 28361 110044 ريؼ مركز ومدينة القنطرة شرؽ 5

 53383 53504 50423 60361 ريؼ مركز ومدينة القنطرة غرب 6

 42006 43981 45260 38234 ريؼ مركز ومدينة القصاصيف الجديدة 7

 412404 320331 320304 422322 رٌف إجمالي المحافظة

 
 
 

 
 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 

 إرتفاع بمعدل فدان( 412404) بلغ 2018/2013 لعام المحافظة مستوى على المحصولٌة المساحة إجمالً أن -1

 كال عن  تقرٌباً % 5.5 نحو بلغ 2016/2015 عام وكذلك 2013/2016 لعام المحصولٌة المساحة إجمالً عن

 ٌشٌر مما 2015/2014 عام فً المحصولٌة المساحة إجمالً عن تقرٌباً % 4.1 نحو بلغ إنخفاض وبمعدل العامٌن

 مستوى على للمحاصٌل المنزرعة المساحة فً تدرٌجٌة زٌادة ثم 2016/2015 عام فً إنخفاض حدث قد أنه إلى

 الذي النقص مستوى تعوٌض على ٌعمل لم منخفض بمعدل 2018/2013 وعام 2013/2016 عام فً المحافظة

 . 2016/2015 عام فً المنزرعة المساحة فً حدث

 عام عن 2018/2013 عام فً بالمحافظة والمدن المراكز جمٌع فً المحصولٌة المساحة فً زٌادة هناك أن -2

 بلغ إنخفاض بمعدل المحصولٌة المساحة فً نقص حدث حٌث شرق القنطرة ومدٌنة مركز باستثناء 2013/2016

 .2013/2016 عام عن 2018/2013 عام فً تقرٌباً % 2.6

 -: التوصٌات** 
 اإلرشاد بتفعٌل واإلهتمام السكانٌة الزٌادة لمواجهة علٌها والحفاظ المنزرعة المحصولٌة المساحات زٌادة ضرورة -1

 اإلنتاج . لجودة المزارع وأصحاب للمزارعٌن الزراعً

 الزراعٌة . المستلزمات أسعار تخفٌض ضرورة -2

 الحسنة الفوائد استخدام مع للتأمٌنات القرض قٌمة من أجزاء استقطاع عدم مع مٌسر بشكل الزراعٌة القروض توفٌر -3

 المقدمة . الضمانات وتسهٌل

 جٌد . بشكل الري مٌاه توفٌر -4

 الزراعٌة . األراضً وتبوٌر تجرٌف ضد التصدي -5
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 8112ً ػاً ػِ اىَحافظح ٍشامض فٍ(  تاىفذاُ)  اإلسرضساع ذحد األساضٍ صٍاً ٍينُح ُاُت -5

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البياف المركز / المدينة / الحي ـ

 أراضي شبػػػاب الخريجيف

 ػذد اىَسرفُذَِ
 المساحات المخصصة متوسط قيمة القرض بالجنيه عدد القروض قيمة القرض

 إناث ذكور

 مركز ومدينة اإلسماعيمية 1

 ػػ ػػ ػػ ــ ػػ حضر

 ػػ ػػ ػػ ــ ػػ ريؼ

 ــ ــ ــ ــ ػػ إجمالً

 مركز ومدينة أبوصوير 2

 ــ ــ ــ ــ ػػ حضر

 ــ ــ ــ ــ ػػ ريؼ

 ــ ــ ــ ــ ػػ إجمالً

 مركز ومدينة التؿ الكبير 3

 ــ ــ ــ ــ ػػ حضر

 ــ ــ ــ ــ ػػ ريؼ

 ــ ــ ــ ــ ػػ إجمالً

 مركز ومدينة فايد 4

 ــ ــ ــ ــ ػػ حضر

 ــ ــ ــ ــ ػػ ريؼ

 ــ ــ ــ ــ ػػ إجمالً

 مركز ومدينة القنطرة شرؽ 5

 ــ ــ ــ ــ ػػ حضر

 5000 ــ ــ ــ 522 ريؼ

 ــ ــ ــ ــ ػػ إجمالً

 مركز ومدينة القنطرة غرب 6

 ــ ــ ــ ــ ػػ حضر

 ــ ــ ــ ــ ػػ ريؼ

 ــ ــ ــ ــ ػػ إجمالً

 ومدينة القصاصيف الجديدةمركز  7

 ــ ــ ــ ــ ػػ حضر

 ــ ــ ــ ــ ػػ ريؼ

 ــ ــ ــ ــ ػػ إجمالً

 إجمالي المحافظة

 ــ ــ ــ ــ ػػ حضر

 5000 ــ ــ ــ 522 ريؼ

 5000 ــ ــ ــ 522 إجمالً
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 2118ربه٠ـ اٌج١بْ : ك٠َّجو               ِٖله اٌج١بْ : ِل٠و٠خ اٌيهاعخ                         



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 -ٌتضح من الجدول السابق ما ٌلً : -التعلٌق :** 
 511)  ثٍ  ا هاٟٙ ٘نٖ ِٓ اٌَّزف١ل٠ٓ ػلك اعّبٌٟ ٚأْ ّوق اٌمٕطوح َ َ فٟ ِٕؾٖوح ٟٚ٘ فلاْ(  5111)  رجٍ  اإلٍزيهاع رؾذ ا هاٟٙ ِٓ اٌقو٠غ١ٓ ٌْجبة اٌّقٖٖخ اٌَّبؽخ أْ -1

 ( ٚأبس موٛه)  اٌغ١َٕٓ ِٓ ّبة( 

 ( ٚأبس موٛ)  اٌغ١َٕٓ ِٓ اٌقو٠غ١ٓ ٌْجبة اٌّقٖٖخ اإلٍزيهاع رؾذ ا هاٟٙ ِٓ ٌٍَّزف١ل٠ٓ اٌموٚٗ ٔظبَ ٠َزقلَ ٌُ أٔٗ -2

 -: ا٢رٟ ٔغل 8107َ ػبَ ثج١بْ ثبٌّمبهٔخ -3

   8107َ ػبَ ػٓ 8102َ ػبَ فٟ% 011 ٔؾٛ ثٍ  اإلٍزيهاع رؾذ ا هاٟٙ ِٓ اٌقو٠غ١ٓ ٌْجبة اٌّقٖٖخ اٌَّبؽخ فٟ اهرفبع ِؼلي ٕ٘بن أْ -

 -: اٌز١ٕٛبد** 
ر١َٙالد  اعواه١خ ٌُٙ ٚكػُّٙ ثبٌموٚٗ اٌؾَٕخ ٙوٚهح ى٠بكح اٌَّبؽبد اٌّقٖٖخ ٌْجبة اٌقو٠غ١ٓ ِٓ ا هاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع  ٚٚٙغ ِؼب١٠و ف١ٕخ إلفز١به إٌّزفؼ١ٓ ثٙنٖ ا هاٟٙ ٚرمل٠ُ  -1

 اٌف١ٕخ ٌّٚبْ اإلٍزغالي ا ِضً ٌٙنٖ ا هاٟٙ   ٚاإلٍزْبهاد

١ٖٖٙب ٌْجبة اٌقو٠غ١ٓ ٕٚغبه اٌّياهػ١ٓ اٍزقلاَ ثؼ٘ اٌَّبؽبد اٌغ١و َِزغٍخ ِٓ ا هاٟٙ اٌٖؾوا٠ٚخ فٟ ثبلٟ اٌّواوي ٚاٌّلْ ٚاٍزٖالؽٙب ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ أهاٟٙ رؾذ اإلٍزيهاع ٚرق -2

 ثبٌّؾبفظخ  
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

 8112ً ػاً ػِ اىَحافظح ٍسرىي ػيً اىشئُسُح اىَحاصُو إّراجُح تُاُ -6

 

 

 

 

 ـ
المركز / المدينة / 

 الحي

 الفوؿ السوداني بالطف السمسـ بالطف بنجر السكر بالطف الذرة الشامية باألردب قمح باألردب

 اإلنتاج المساحة بالفداف
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

 11 3203 320 337 1726 461 ــ ــ ــ 21 30612 3363 18.3 28058 1533 ـ3ـ اإلسماعيمية 1

 1.3 1862 1413 4 3968 992 22 6522 325 12.8 163280 8252 13 112523 6612 ـ3ـ أبوصوير 2

 13 14322 866 4 1942 485 32 992 33 24 102642 4533 13.2 85084 4233 ـ3ـ التؿ الكبير 3

 20 3540 133 4 856 214 32 7222 242 13 51628 3028 12.3 32222 1630 ـ3ـ فايد 4

 13 4133 321 235 2927 1163 22 67422 3372 14 34385 2532 14.2 131281 8833 ـ3ـ القنطرة شرؽ 5

 14 2800 200 3 279 93 19 71459 3761 22.2 165804 3241 13.3 132628 8056 ـ3ـ القنطرة غرب 6

7 
ـ3ـ القصاصيف 

 الجديدة
3360 128233 13.4 5506 28468 18 849 16982 22 168 524 3 4623 83214 18 

 14.2 118221 8320 334 12162 3576 1939 172529 8578 20 624526 34506 16.8 653333 32048 إجمالي المحافظة
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 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق**

( أهكة 16.8(  ييييلاْ ثّزٍٛييييٜ إٔزبع١ييييخ ٌٍفييييلاْ رمييييله ثٕؾييييٛ )39148( أهكة ثَّييييبؽخ ِٕيهعييييخ ثٍغييييذ )652233َ عٍييييٝ َِييييزٜٛ اٌّؾب  ييييخ ثٍييييغ )2118أْ إعّييييبٌٟ إٔزييييبط اٌمّييييؼ ٌ ييييبَ  -1

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ 8156  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ )% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب21.2( أهكة ثَٕيييجخ ٠ٚ139628َيييزؤصو َ.َ اٌمٕطيييوح بيييوة ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )

% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ 4.3( أهكة ثَٕيييجخ 28158( أهكة ث١ّٕيييب رٛعيييل أليييً و١ّيييخ إٔزيييبط ٌٍمّيييؼ  يييٟ َ.َ اإلٍيييّبع١ٍ١خ ثى١ّيييخ إٔزيييبط ثٍغيييذ )12.2إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ رجٍيييغ ٔؾيييٛ )

 ( أهكة18.3(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )1533)

( أهكة 21(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ٠ميييله ثٕؾيييٛ )34516( أهكة ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )694526َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط اٌييينهح اٌْيييب١ِخ ٌ يييبَ  -2

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ٠ميييله ثٕؾيييٛ 2241ٍغيييذ )% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ث23.9( أهكة ثَٕيييجخ ٠ٚ165814َيييزؤصو َ.َ اٌمٕطيييوح بيييوة ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط  ؽ١يييش ثٍغيييذ )
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 غرب

 مركز ومدٌنه القصاصٌن
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 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ 2532% رمو٠جيييب  ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ رميييله ثؾيييٛاٌٟ )4.9( أهكة ثَٕيييجخ 34385( أهكة ث١ّٕيييب ٠يييؤرٟ َ.َ اٌمٕطيييوح ّيييوق ثؤليييً و١ّيييخ إٔزيييبط ؽ١يييش ثٍغيييذ )23)

 ( أهكة .14إٔزبط ٌٍفلاْ ٠مله ثؾٛاٌٟ )

( ٛيييٓ 19.8(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ٠ميييله ثٕؾيييٛ )8528( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )121529َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118ٌَيييىو ٌ يييبَ أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط ثٕغيييو ا -3

( 19فيييلاْ ٠ميييله ثٕؾيييٛ )(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط 3261ٌٍ% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ )41.9( ٛيييٓ ثَٕيييجخ ٠ٚ21459َيييزؤصو َ.َ اٌمٕطيييوح بيييوة ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط  ؽ١يييش ثٍغيييذ )

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ٠ميييله 33% رمو٠جيييب  ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ رميييله ثؾيييٛاٌٟ )1.6( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 991ٛيييٓ ث١ّٕيييب ٠يييؤرٟ َ.َ اٌزيييً اٌىج١يييو ثؤليييً و١ّيييخ إٔزيييبط ؽ١يييش ثٍغيييذ )

 ( ٛٓ .31ثؾٛاٌٟ )

( ٛيييٓ ٠َٚيييزؤصو َ.َ أثيييٛ ٕييي٠ٛو 3.4(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )3526( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ )12161َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط اٌََّيييُ ٌ يييبَ  -4

( ٛيييٓ 4(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ٠ميييله ثٕؾيييٛ )992% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ )32.6( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 3968ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ رميييله ثؾيييٛاٌٟ )

 ( ٛٓ .3(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبط ٌٍفلاْ ٠مله ثٕؾٛ )93% ِٓ إعّبٌٟ اٌّؾب  خ ثَّبؽخ ثٍغذ )2.3( ٛٓ ثَٕجخ 229إٔزبط  ٟ َ.َ اٌمٕطوح بوة رمله ثؾٛاٌٟ )ث١ّٕب رٛعل ألً و١ّخ 

( ٛيييٓ 14ع١يييخ ٌٍفيييلاْ ٠ميييله ثٕؾيييٛ )(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزب8321( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )118221َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط اٌفيييٛي اٌَيييٛكأٟ ٌ يييبَ  -5

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ٠ميييله ثٕؾيييٛ 4623% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ )21.4( ٛيييٓ ثَٕيييجخ ٠ٚ83214َيييزؤصو َ.َ اٌمٖبٕييي١ٓ اٌغل٠يييلح ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط  ؽ١يييش ثٍغيييذ )

(  ييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ 1413% رمو٠جيييب  ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  ييخ ثَّيييبؽخ رميييله ثؾيييٛاٌٟ )1.6( ٛيييٓ ثَٕييجخ 1869( ٛييٓ ث١ّٕيييب ٠يييؤرٟ َ.َ أثييٛ ٕييي٠ٛو ثؤليييً و١ّيييخ إٔزييبط ؽ١يييش ثٍغيييذ )18)

 ( ٛٓ .٠13مله ثؾٛاٌٟ )

 -التوصٌات :**

 ١ٞخ ٌٍمطٓ اٌّٖواٌ ًّ عٍٝ ى٠بكح ىهاعخ ٚإٔزبط ِؾٖٛي اٌمطٓ  ٟ األهاٟٙ إٌّبٍجخ ٚثغٛكح عب١ٌخ ٚو١ّبد رَّؼ ثزٖل٠وٖ ٌٍقبهط ٌٍؾفبظ عٍٝ اٌغٛكح اٌ بٌّ -1

 ى٠بكح ىهاعخ ٚإٔزبط اٌّؾب١ًٕ اٌغناس١خ اٌوس١َ١خ ٌززٕبٍت ِع اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخ -2

 ٌىض١و ِٓ اٌّياه ٙوٚهح علَ ٕو  ١ِبٖ ِ بٌغخ اٌٖو  اٌٖؾٟ  ٟ اٌّٖبه  اٌيهاع١خ ٚرغ١١و ِىبْ ٕو  ِٛا١ٍو اٌٖو  اٌٖؾٟ اٌ ْٛاس١خ اٌزٟ رٖت  ٟ ١ِبٖ اٌوٞ  -3

 ٌٍف ؽ١ٓ الٍزقلاَ األٍّلح ٚاٌزمبٚٞ ٚاٌّج١لاد ٚاٌّٛاك اٌى١ّ١بس١خ اٌيهاع١خ ثْىً ٕؾ١ؼ ب١و ٙبه ثبٌٖؾخ أٚ ثبٌج١ئخى٠بكح رف ١ً كٚه اإلهّبك اٌيهاعٟ  -4
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 8112ً ػاً ػِ اىَحافظح ٍسرىي ػيً اىشئُسُح اىخضشواخ إّراجُح تُاُ-2

 ـ
المركز / المدينة / 

 الحي

 مائدة بالطف بطيخ فراولة بالطف طماطـ بالطف فاصوليا بالطف بطاطس بالطف

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

1 
مركز و مدينة 
 اإلسماعيمية

292 4176 14.4 312 1322 4.2 1862 38212 2234 348 5916 17 144 2162 15 

 2 2 2 18 13641 758 18.3 149342 8178 535 1924 348 14 69594 4231 مركز و مدينة أبوصوير 2

3 
مركز و مدينة التؿ 

 الكبير
1231 29251 1438 6 36 6 1276 34133 2637 3 48 16 28 524 18 

 15 5762 384 15 2122 142 25 13275 523 5.8 6183 1267 1534 3422 220 مركز و مدينة فايد 4

 11 275 25 2 2 2 19 7466 391 733 779 126 13.5 22278 1642 مدينة القنطرة شمركز و  5

 12 26664 2222 22 41822 1921 6.2 31842 5118 3 84 28 14 1638 113 مركز و مدينة القنطرة غ 6

7 
مركز و مدينة 

 القصاصيف الجديدة
2312 13166 134 192 768 4 2294 62762 32 1868 33624 18 154 3852 25 

 13.3 32213 2253 12.4 23151 5018 13.3 336626 12440 534 11056 2053 3.3 143503 18533 إجمالي المحافظة
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 -: ٠آرٟ ِب اٌَبثك اٌغلٚي ِٓ ٠زٚؼ -: اٌزؼ١ٍك** 

 -َ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ رزّضً  ٟ ) اٌجطبٌٛ , اٌفب١ٌٕٛب , اٌطّبُٛ , اٌفواٌٚخ , اٌجط١ـ ( ٚث١بٔٙب وب٢رٟ :2118عل فَّخ أٔٛا  ِٓ اٌقٚوٚاد اٌوس١َ١خ ٌ بَ  أٔٗ ٠ٛ

( 2.2(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )18532( ٛيييٓ ثئعّيييبٌٟ َِيييبؽخ ثٍغيييذ )143513َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزبع١يييخ ِؾٖيييٛي اٌجطيييبٌٛ ٌ يييبَ  -1

هعيييخ ثبٌجطيييبٌٛ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش % ٠مبثٍٙيييب أعٍيييٝ َِيييبؽخ ِٕي48.5( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 69594ٛيييٓ ٠َٚيييزؤصو َ.َ أثيييٛ ٕييي٠ٛو ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍغيييذ )

( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 1638ٛيييٓ ث١ّٕيييب  يييٟ ٠يييؤرٟ اٌّورجيييخ األف١يييوح عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ َ.َ اٌمٕطيييوح بيييوة ثى١ّيييخ إٔزيييبط ثٍغيييذ ) 14(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ 4921ثٍغيييذ )

 ( ٛٓ .14ٚ ِزٍٜٛ إٔزبط ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )(  لاْ 112% ِٓ إعّبٌٟ اٌّؾب  خ ثَّبؽخ ِٕيهعخ ثّؾٖٛي اٌجطبٌٛ ثٍغذ )1.1

( ٛيييٓ 2(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )2152( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )11156َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزبع١يييخ ِؾٖيييٛي اٌفبٕييي١ٌٛب ٌ يييبَ  -2

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ 1162% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ )55.9( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 6183ثيييؤعٍٝ إٔزبع١يييخ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ ) ٠َٚيييزؤصو َ.َ  ب٠يييل

 ( ٛٓ .6ْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )(  لا6% ِٓ إعّبٌٟ اٌّؾب  خ ثَّبؽخ ثٍغذ )1.3( ٛٓ ثَٕجخ 36( ٛٓ ث١ّٕب ٠ؤرٟ َ.َ اٌزً اٌىج١و ثؤلً و١ّخ إٔزبط ؽ١ش ثٍغذ )5.2)
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( ٛييييٓ 23.2(  ييييلاْ ثّزٍٛييييٜ إٔزبع١ييييخ ٌٍفييييلاْ ثٍييييغ ٔؾييييٛ )19441( ٛييييٓ ثَّييييبؽخ ثٍغييييذ )336626َ عٍييييٝ َِييييزٜٛ اٌّؾب  ييييخ ثٍييييغ )2118أْ إعّييييبٌٟ إٔزبع١ييييخ ِؾٖييييٛي اٌطّييييبُٛ ٌ ييييبَ  -3

( ٛيييٓ 18.2(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )8128إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ ) % ِييي44.4ٓ( ٛيييٓ ثَٕيييجخ ٠ٚ149342َيييزؤصو َ.َ أثٕٛييي٠ٛو ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط ؽ١يييش ثٍغيييذ )

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ 391% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ثٍغيييذ )2.2( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 2466ث١ّٕيييب ٠يييؤرٟ ِوويييي ِٚل٠ٕيييخ ّيييوق ثؤليييً و١ّيييخ إٔزيييبط ؽ١يييش رميييله ثؾيييٛاٌٟ )

(19. ٓٛ ) 

( ٛيييٓ 18(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )5118( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )92151َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118ٖيييٛي اٌفواٌٚيييخ ٌ يييبَ أْ إعّيييبٌٟ إٔزبع١يييخ ِؾ -4

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ 1911% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )43( ٛيييٓ ثَٕيييجخ ٠ٚ41822َيييزؤصو َ.َ اٌمٕطيييوح بيييوة ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )

% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ 1.14( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 48( ٛيييٓ ث١ّٕيييب ٠يييؤرٟ َ.َ اٌزيييً اٌىج١يييو ثؤليييً و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )22إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )

 ( 16ٓٛ(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ٠مله ثؾٛاٌٟ )3ثٍغذ )

( ٛيييٓ 13.2(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )2952( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )39213َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118طييي١ـ ٌ يييبَ أْ إعّيييبٌٟ إٔزبع١يييخ ِؾٖيييٛي اٌج -5

(  يييلاْ 2222)% رمو٠جيييب  ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ 68( ٛيييٓ ثَٕيييجخ ٠ٚ26664َيييزؤصو َ.َ اٌمٕطيييوح بيييوة ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )

% رمو٠جيييب  ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ 1.2( ٛييٓ ثَٕيييجخ 225( ٛيييٓ ث١ّٕييب ٠يييؤرٟ َ.َ اٌمٕطيييوح ّيييوق ثؤليييً و١ّيييخ إٔزييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )12ِٚزٍٛييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )

 ( ٛٓ .11(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ٠مله ثؾٛاٌٟ )25ثَّبؽخ ِٕيهعخ رمله ثؾٛاٌٟ )

 -١بد :اٌزٕٛ** 

 ٌززٕبٍت ِع اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخ .اٌقٚوٚاد اٌوس١َ١خ  ٙوٚهح ى٠بكح ىهاعخ ٚإٔزبط -1

  ٟ ١ِبٖ اٌوٞ ٌىض١و ِٓ اٌّياه   ٙوٚهح علَ ٕو  ١ِبٖ ِ بٌغخ اٌٖو  اٌٖؾٟ  ٟ اٌّٖبه  اٌيهاع١خ ٚرغ١١و ِىبْ ٕو  ِٛا١ٍو اٌٖو  اٌٖؾٟ اٌ ْٛاس١خ اٌزٟ رٖت -2

 ٍف ؽ١ٓ إلٍزقلاَ األٍّلح ٚاٌزمبٚٞ ٚاٌّج١لاد ٚاٌّٛاك اٌى١ّ١بس١خ اٌيهاع١خ ثْىً ٕؾ١ؼ ب١و ٙبه ثبٌٖؾخ أٚ ثبٌج١ئخ .ى٠بكح رف ١ً كٚه اإلهّبك اٌيهاعٟ ٌ -3
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 8112ً ػاً ػِ اىَحافظح ٍسرىي ػيً اىشئُسُح اىفىامه إّراجُح تُاُ -8

 المركز / المدينة / الحي ـ

 زيتوف بالطف بالطفالموز  عنب بالطف مانجو بالطف برتقاؿ بالطف

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

المساحة 
 بالفداف

 اإلنتاج
متوسط 
 اإلنتاجية

 22683 431 9395 2275 نة اإلسماعيميةمركز ومدي 1
27258 

 
133 52 322 6 97 2285 2135 1235 3622 335 

 335 35829 12237 2235 16177 917 7 562 82 3 45422 15212 834 16723 1993 ركز ومدينة أبوصويرم 2

 335 2231 637 22 18976 862 9 13472 1497 333 48364 14743 1631 319375 19779 مركز ومدينة التؿ الكبير 3

 634 1465 229 18 36 2 435 9 2 235 19542 7756 1235 2698 257 مركز ومدينة فايد 4

 4 26716 6679 2 2 2 235 1347 539 232 66725 32227 438 62125 12892 دينة القنطرة شرؽمركز و م 5

 6 864 144 18 216 12 7 72 12 132 18528 15792 8 1529 192 ينة القنطرة غربمركز ومد 6

 732 871 121 17 238 14 635 917 141 137 3584 2249 1236 15744 1245 ينة القصاصيف الجديدةمركز ومد 7

 3.3 31528 12082 2231 33328 1726 3.2 16635 2312 2.1 222401 106242 11.1 423582 38631 حافظةإجمالي الم

 
 
 
 
 
 

 
 

 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 
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 -َ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ٟٚ٘ ) اٌجورمبي , اٌّبٔغٛ , اٌ ٕت , اٌّٛى , اٌي٠زْٛ ( ٚث١بٔٙب وبٌزبٌٟ :2118أٔٛا  ِٓ اٌفٛاوٗ اٌوس١َ١خ ٌ بَ  ٠ٛعل فٌّ -1

( ٛيييٓ 11.1ْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلا38631( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )422589َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط ِؾٖيييٛي اٌجورميييبي ٌ يييبَ  -2

(  ييييلاْ 19229% ِييييٓ إعّييييبٌٟ اٌّؾب  ييييخ ثَّييييبؽخ ِٕيهعييييخ ثٍغييييذ )24.2( ٛييييٓ ثَٕييييجخ ٠ٚ319325َييييزؤصو َ.َ اٌزييييً اٌىج١ييييو ثييييؤعٍٝ و١ّييييخ إٔزييييبط عٍييييٝ َِييييزٜٛ اٌّؾب  ييييخ ؽ١ييييش ثٍغييييذ )

( 191% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )1.3ٛيييٓ ثَٕيييجخ  (1529( ٛيييٓ ث١ّٕيييب ٠ٛعيييل أليييً إٔزيييبط  يييٟ َ.َ اٌمٕطيييوح بيييوة ؽ١يييش ثٍيييغ )16.1ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )

 ( ٛٓ .8 لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبط ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )

( ٛيييٓ 2.1(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )116242( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )229411َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط  ِؾٖيييٛي اٌّيييبٔغٛ ٌ يييبَ  -3

(  يييلاْ 31212% رمو٠جيييب  ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )29( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 66225َ.َ اٌمٕطيييوح ّيييوق ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )٠َٚيييزؤصو 

% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ 1.6( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 3584)( ٛيييٓ ث١ّٕيييب ٠يييؤرٟ َ.َ اٌمٖبٕييي١ٓ اٌغل٠يييلح ثؤليييً و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ 2.2ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )

 ( ٛٓ .1.2(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )2149ثَّبؽخ ِٕيهعخ ثٍغذ )

( ٛيييٓ ٠َٚيييزؤصو 2.2(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )2319( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )16625َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط ِؾٖيييٛي اٌ ٕيييت ٌ يييبَ  -4

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ 1492% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )81.8( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 13422َ.َ اٌزيييً اٌىج١يييو ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )

( 2% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ رميييله ثؾيييٛاٌٟ )1.15َٕيييجخ ( ٛيييٓ ث9( ٛيييٓ ث١ّٕيييب ٠يييؤرٟ َ.َ  ب٠يييل ثؤليييً و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ؽ١يييش ثٍغيييذ )9ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )

 ( ٛٓ .4.5 لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ٠مله ثؾٛاٌٟ )

( 22.1(  يييلاْ ثبٌّؾب  يييخ ثّزٍٛيييٜ إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ ٔؾيييٛ )1216( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )32228َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط ِؾٖيييٛي اٌّيييٛى ٌ يييبَ  -5

(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ 862% رمو٠جيييب  ِيييٓ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط اٌّؾب  يييخ ِيييٓ اٌّيييٛى ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )51.3( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 18926ٛيييٓ ٠َٚيييزؤصو َ.َ اٌزيييً اٌىج١يييو ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط ؽ١يييش ثٍغيييذ )

( 2ِيييٓ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط اٌّؾب  يييخ ِيييٓ اٌّيييٛى ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ ) % رمو٠جيييب  1.19( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 36( ٛيييٓ ث١ّٕيييب ٠ٛعيييل أليييً و١ّيييخ إٔزيييبط  يييٟ َ.َ  ب٠يييل ؽ١يييش ثٍغيييذ )22إٔزيييبط ٌٍفيييلاْ ثٍيييغ )

 ( ٛٓ .18 لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )

( ٛيييٓ 3.2(  يييلاْ ثّزٍٛيييٜ إٔزبع١يييخ ٌٍفيييلاْ ثٍيييع ٔؾيييٛ )19182( ٛيييٓ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ ثٍغيييذ )21598َ عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ ثٍيييغ )2118أْ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط ِؾٖيييٛي اٌي٠زيييْٛ ٌ يييبَ  -6

(  يييلاْ 11232% ِيييٓ إعّيييبٌٟ اٌّؾب  يييخ ثَّيييبؽخ ِٕيهعيييخ رميييله ثؾيييٛاٌٟ )51( ٛيييٓ ثَٕيييجخ 35829و َ.َ أثٕٛييي٠ٛو ثيييؤعٍٝ و١ّيييخ إٔزيييبط عٍيييٝ َِيييزٜٛ اٌّؾب  يييخ رميييله ثؾيييٛاٌٟ )٠َٚيييزؤص
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% ِييٓ إعّييبٌٟ اٌّؾب  ييخ ثَّييبؽخ 1.2ٛييٓ ثَٕييجخ  (864( ٛييٓ ث١ّٕييب ٠ييؤرٟ َ.َ اٌمٕطييوح بييوة ثؤلييً و١ّييخ إٔزييبط عٍييٝ َِييزٜٛ اٌّؾب  ييخ ؽ١ييش ثٍغييذ )3.5ثّزٍٛييٜ إٔزبع١ييخ ٌٍفييلاْ ثٍييغ ٔؾييٛ )

 ( ٛٓ .6(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ٠مله ثؾٛاٌٟ )144ِٕيهعخ ثٍغذ )

 َ ٔغل ا٢رٟ ......2112ثبٌّمبهٔخ ثج١بْ عبَ  -2

 يييلي إهرفيييب   يييٟ إعّيييبٌٟ إٔزييبط ِؾٖيييٛي اٌ ٕيييت ثٍيييغ ٔؾيييٛ % رمو٠جيييب   ٚوييينٌه ٠ٛعييل 1.5َِ ثٍيييغ ٔؾيييٛ 2112َ عيييٓ عييبَ 2118ٕ٘ييبن ِ يييلي إهرفيييب   يييٟ إعّيييبٌٟ إٔزييبط ِؾٖيييٛي اٌجورميييبي ٌ يييبَ  -

% رمو٠جيييب  23.5% رمو٠جيييب  ث١ّٕيييب ٠ٛعيييل ِ يييلي إٔقفيييبٗ  يييٟ إعّيييبٌٟ إٔزيييبط ِؾٖيييٛي اٌّيييبٔغٛ ثٍيييغ ٔؾيييٛ 114.8% رمو٠جيييب   ٠ٚٛعيييل ِ يييلي إهرفيييب   يييٟ إٔزيييبط ِؾٖيييٛي اٌي٠زيييْٛ ثٍيييغ ٔؾيييٛ 16.3

 % رمو٠جب  عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ .51.6ٔؾٛ ٚونٌه ٠ٛعل ِ لي إٔقفبٗ  ٟ إعّبٌٟ إٔزبط ِؾٖٛي اٌّٛى ثٍغ 

 -: التوصٌات** 

 ززٕبٍت ِع اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخهاعخ ٚ إٔزبط اٌفٛاوٗ اٌوس١َ١خ ٌى٠بكح ى -1

 اٌّياه ٌىض١و ِٓ ٙوٚهح علَ ٕو  ١ِبٖ ِ بٌغخ اٌٖو  اٌٖؾٟ  ٟ اٌّٖبه  اٌيهاع١خ ٚرغ١١و ِىبْ ٕو  ِٛا١ٍو اٌٖو  اٌٖؾٟ اٌ ْٛاس١خ اٌزٟ رٖت  ٟ ١ِبٖ اٌوٞ  -2

 ٌٖؾخ أٚ ثبٌج١ئخى٠بكح رف ١ً كٚه اإلهّبك اٌيهاعٟ ٌٍف ؽ١ٓ الٍزقلاَ األٍّلح ٚاٌزمبٚٞ ٚاٌّج١لاد ٚاٌّٛاك اٌى١ّ١بس١خ اٌيهاع١خ ثْىً ٕؾ١ؼ ب١و ٙبه ثب -3

 

 اىْخُو ىَحصىه اإلّراج مَُح و اىَْضسػح اىَساحح -9

 المركز / المدينة / الحي ـ
إجمالي عدد 

 النخيؿ
 النخيؿ المثمرعدد 

جممة اإلنتاج ) 
 باأللؼ طف(

متوسط محصوؿ 
 النخيؿ )كجـ( لمنخمة

 جملة المساحة بالفدان
 ؼ ط مالحظات

 مساحات منزرعة مشتتة ػ ػ 252 12.2 92332 93938 مركز و مدينة اإلسماعيمية 1

 ػػ 235 ػ 119 8.6 71962 250652 مركز و مدينة أبوصوير 2

 ػػ 656 ػ 154 2.2 59651 3122 التؿ الكبيرمركز و مدينة  3

 ػػ 42 9 185 18 97521 12322 مركز و مدينة فايد 4
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 ػػ 152 ػ 127 3.8 61688 82606 مركز و مدينة القنطرة شرؽ 5

 ػػ 252 ػ 132 13.2 125213 112523 مركز و مدينة القنطرة غرب 6

 ػػ 79 ػ 142 3.5 24886 22054 مركز و مدينة القصاصيف الجديدة 7

   1414 2 158 80.2 511233 525368 إجمالي المحافظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 
 
( ٔقٍخ  595368َ ثٍغ )2118أْ إعّبٌٟ علك إٌق١ً عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ  ٟ عبَ  -1

ٛ(  ٚأْ إعّبٌٟ علك إٌق١ً اٌّضّو عٍٝ َِزٜٛ 9  1414ٚثَّبؽخ ِٕيهعخ ثٍغذ )

( أٌف ٛٓ 81.9( ٔقٍخ ِضّوح ثى١ّخ إٔزبط ثٍغذ )511233اٌّؾب  خ ٠مله ثٕؾٛ )

٠ٛعل أوجو علك ِٓ إٌق١ً  ٟ َ.َ ( وغُ ٌٍٕقٍخ 158ِٚٚزٍٜٛ إٔزبع١خ ٠مله ثٕؾٛ )

 % رمو٠جب  ِٓ إعّبٌٟ علك أّغبه42.1( ٔقٍخ ثَٕجخ 251659أث٠ٕٛٛو ؽ١ش ثٍغ )

إٌق١ً  ٟ اٌّؾب  خ ث١ّٕب ٠ٛعل أوجو علك ِٓ إٌق١ً اٌّضّو  ٟ َ.َ اٌمٕطوح بوة ؽ١ش 

32 

 2118ِٖله اٌج١بْ : ِل٠و٠خ اٌيهاعخ                                       ربه٠ـ اٌج١بْ : ك٠َّجو 

0

50

100

150

200

250

300

مركز و مدٌنة 
 اإلسماعٌلٌة

مركز و مدٌنة 
 أبوصوٌر

مركز و مدٌنة 
 التل الكبٌر

مركز و مدٌنة 
 فاٌد

مركز و مدٌنة 
 القنطرة شرق

مركز و مدٌنة 
 القنطرة غرب

مركز و مدٌنة 
القصاصٌن 

 الجدٌدة

 متوسط انتاجٌة محصول النخٌل

 متوسط انتاجٌه محصول النخٌل



 (8102ػلك )ك٠َّجو      ْٔوح ِووي اٌّؼٍِٛبدِؾبفظخ االٍّبػ١ٍ١خ                                          

% رمو٠جب  24.6( أٌف ٛٓ ثَٕجخ 19.9بٌّؾب  خ ٚثبٌوبُ ِٓ مٌه ٠َزؤصو َ.َ اإلٍّبع١ٍ١خ ثؤعٍٝ و١ّخ إٔزبط ؽ١ش رمله ثؾٛاٌٟ )% رمو٠جب  ِٓ إعّبٌٟ أّغبه إٌق١ً اٌّضّوح ث21.6( ٔقٍخ ِضّوح ثَٕجخ 115213ثٍغ )

 ( وغُ ٌٍٕقٍخ .251ِٓ إعّبٌٟ إٔزبط اٌّؾب  خ ِٓ اٌجٍؼ ثَّبؽخ ِٕيهعخ ِْززخ ٚثؤعٍٝ ِزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍٕقٍخ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ؽ١ش ثٍغ ٔؾٛ )

% رمو٠جب  ِٓ إعّبٌٟ إٌق١ً ثبٌّؾب  خ ث١ّٕب ٠ٛعل ألً علك ِٓ إٌق١ً اٌّضّو  ٟ َ.َ اٌمٖب١ٕٓ اٌغل٠لح ؽ١ش 1.2( ٔقٍخ ثَٕجخ 2192َ  ٟ َ.َ اٌزً اٌىج١و ؽ١ش ثٍغ )2118لك ِٓ إٌق١ً إٌّيه  ٌ بَ ٠ٛعل ألً ع -2

( 29% رمو٠جب  ِٓ إعّبٌٟ إٔزبط اٌّؾب  خ ِٓ اٌجٍؼ ثَّبؽخ ِٕيهعخ ثٍغذ )3.4( أٌف ٛٓ ثَٕجخ 3.5ؤلً و١ّخ إٔزبط ؽ١ش ثٍغذ )% رمو٠جب  ِٓ إعّبٌٟ إٌق١ً اٌّضّو ثبٌّؾب  خ ث5( ٔقٍخ ِضّوح ثَٕجخ 24886ثٍغ )

 ( وغُ ٌٍٕقٍخ .141 لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٠مله ثٕؾٛ )

 ِْزذ ِٚزٕبصو ٚثبٌوبُ ِٓ مٌه ٠ّزٍه أعٍٝ ِ لي إٔزبط ٌٍٕقٍخ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ.ال رٛعل َِبؽخ ِٕيهعخ ِغّ خ ٌيهاعخ إٌق١ً  ٟ َ.َ اإلٍّبع١ٍ١خ ؽ١ش ىهاعخ أّغبه إٌق١ً رٛعل ثْىً  -3

 َ ٔغل أْ          8102ثبٌّمبهٔخ ثج١بْ ػبَ  -4

 ٟ إعّبٌٟ علك إٌق١ً اٌّضّو عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ  % رمو٠جب  ٚرج ٗ ِ لي إٔقفب12.2َٗ ثٍغ ٔؾٛ 2112عٓ عبَ  2118أٔٗ ٠ٛعل ِ لي إٔقفبٗ  ٟ إعّبٌٟ علك إٌق١ً إٌّيه  عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ  ٟ عبَ  -

 % رمو٠جب   عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ .22.8% رمو٠جب  رج ٗ إٔقفبٗ  ٟ و١ّخ اإلٔزبط عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ثّ لي إٔقفبٗ ثٍغ ٔؾٛ 12.6ثٍغ ٔؾٛ 

 -: التوصٌات** 

 ثئعزجبه٘ب أّغبه َِزل٠ّخ ٌإلٍزفبكح ِٕٙب وؤّغبه ظً  ِٖٚلاد ه٠بػ ٌملهرٙب عٍٟ اٌزى١ف ِع ِٕبؿ رٍه إٌّبٛك ٚظوٚ ٙب اٌج١ئ١خ ثبإلٙب خٙوٚهح اٌزٍٛع  ٟ ىهاعخ أّغبه إٌق١ً فبٕخ  ٟ اٌ ١ٙو اٌٖؾواٚٞ  -

 إٌٝ إِىب١ٔخ االٍزفبكح ِٓ ِٕزغبرٙب  ٟ إلبِخ اٌ ل٠ل ِٓ اٌٖٕبعبد

 8112ً ػاً ػِ تاىَحافظح(  أخشي - طثُح - ػطشَح)  اىرقيُذَح غُش اىَحاصُو تُاُ -11

 المركز / المدينة / الحي ـ

نبات عطر شاف ) عطري ( ) صيفي 
 و شتوي (

              نبات المورينجا ) طبي (    
 ) صيفي و شتوي (

              نبات المرمرية ) طبي ( 
 ) صيفي و شتوي (

          نبات اإلسبرجس ) طبي ( 
 ) صيفي و شتوي (

                 نبات جوجوبا ) طبي (  
 ) صيفي و شتوي (
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 ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ مركز و مدينة أبوصوير 2

 ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ مركز و مدينة التؿ الكبير 3

 ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ مركز و مدينة فايد 4

 0.3 83.3 112 1 4 4 1 138 138 233 28.65 25.12 30 1800 62 مركز و مدينة القنطرة شرؽ 5

 ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ مركز و مدينة القنطرة غرب 6

 ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ مركز و مدينة القصاصيف الجديدة 7

 0.3 83.3 112 1 4 4 1 138 138 0.3 28.65 25.1 30 1800 60 إجمالي المحافظة

 

 

 

 
 
 

 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 
 -ٔجبد اإلٍجوعٌ  -ٔجبد اٌّوِو٠خ  -ٔجبد اٌّٛه٠ٕغب  -َ  رزّضً  ٟ ٔجبربد ٛج١خ ٚعطو٠خ  ٟٚ٘ ) ٔجبد عطو ّبْ 2118أٔٗ رُ ىهاعخ فَّخ أٔٛا  ِٓ اٌّؾب١ًٕ ب١و اٌزم١ٍل٠خ ثبٌّؾب  خ  ٟ عبَ  -1

 -ٔجبد عٛعٛثب ( ٟٚ٘ ِٕؾٖوح ع١ّ ب   ٟ َ.َ اٌمٕطوح ّوق رف١ٍٖٙب وبٌزبٌٟ :

َ ثَّبؽخ 2118( ٛٓ ٚ٘ٛ ٠ زجو أعٍٝ اٌّؾب١ًٕ اٌ طو٠خ أزبعب  عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ  ٟ عبَ 1811َ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ؽٛاٌٟ )2118زبط ِؾٖٛي ٔجبد عطو ّبْ  ٟ عبَ ثٍغ إعّبٌٟ إٔ -

 ( ٛٓ ٌٍفلاْ . 31(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ثٍغ ٔؾٛ )  61ِٕيهعخ ؽٛاٌٟ ) 

َ ثَّبؽخ 2118( ٛٓ ٚ٘ٛ ٠ؤرٟ  ٟ اٌزور١ت اٌضبٟٔ ِٓ ؽ١ش اإلٔزبط عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ  ٟ عبَ 138َ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ )2118طجٟ  ٟ عبَ ثٍغ إعّبٌٟ إٔزبط ِؾٖٛي ٔجبد اٌّوِو٠خ اٌ -

 ( ٛٓ .1(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ثٍغ ٔؾٛ )138ِٕيهعخ ثٍغذ )

َ ثَّبؽخ 2118( ٛٓ ٚ٘ٛ ٠ؤرٟ  ٟ اٌزور١ت اٌضبٌش عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ِٓ ؽ١ش اإلٔزبط  ٟ عبَ 83.3َ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ  )2118اٌطجٟ  ٟ عبَ  ثٍغ إعّبٌٟ إٔزبط ِؾٖٛي ٔجبد اٌغٛعٛثب -

 ( ٛٓ .1.2(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )119ِٕيهعخ ثٍغذ )
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َ 2118( ٛٓ ٚ٘ٛ ٠ؤرٟ  ٟ اٌزور١ت اٌواثع عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ِٓ ؽ١ش اإلٔزبط  ٟ عبَ 28.65َِزٜٛ اٌّؾب  خ ؽٛاٌٟ )َ عٍٝ 2118ثٍغ إعّبٌٟ إٔزبط ِؾٖٛي ٔجبد اٌّٛه٠ٕغب اٌطجٟ  ٟ عبَ  -

 ( 1.3ٓٛ(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )95.1ثَّبؽخ ِٕيهعخ ثٍغذ )

( ٛٓ ٚ٘ٛ ٠ؤرٟ  ٟ اٌزور١ت اٌقبٌِ ٚاألف١و ِٓ ؽ١ش اإلٔزبط عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ثَّبؽخ 4) َ عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ ؽٛا2118ٌٟثٍغ إعّبٌٟ إٔزبط ِؾٖٛي ٔجبد اإلٍجوعٌ اٌطجٟ  ٟ عبَ  -

 ( ٛٓ .1(  لاْ ثّزٍٜٛ إٔزبع١خ ٌٍفلاْ ثٍغ ٔؾٛ )4ِٕيهعخ ثٍغذ )

 َ ٔغل أْ .......2112ثبٌّمبهٔخ ثج١بْ عبَ  -2

 % رمو٠جب  .11911ٔؾٛ  َ ثٍغ2112َ عٓ عبَ 2118أْ ٕ٘بن ِ لي إهرفب   ٟ إٔزبط ٔجبد عطو ّبْ  ٟ عبَ  -

 % رمو٠جب  .81.9َ ثٍغ ٔؾٛ 2112َ عٓ عبَ 2118أْ ٕ٘بن ِ لي إهرفب   ٟ إٔزبط ٔجبد اٌّٛه٠ٕغب  ٟ عبَ  -

 % رمو٠جب  .8.2َ ثٍغ ٔؾٛ 2112َ عٓ عبَ 2118أْ ٕ٘بن ِ لي إهرفب   ٟ إٔزبط ٔجبد اٌّوِو٠خ  ٟ عبَ  -

 % رمو٠جب  .51َ ثٍغ ٔؾٛ 2112َ عٓ عبَ 2118 ٟ عبَ  أْ ٕ٘بن ِ لي إٔقفبٗ  ٟ إٔزبط ٔجبد اإلٍجوعٌ -

 % رمو٠جب  .66.9َ ثٍغ ٔؾٛ 2112َ عٓ عبَ 2118أْ ٕ٘بن ِ لي إهرفب   ٟ إٔزبط ٔجبد اٌغٛعٛثب  ٟ عبَ  -

 -التوصٌات :** 

ٚاإلٍزفبكح ِٕٙب  ٟ رؾ١ٚو ث ٘ األك٠ٚخ ٚإٔزبط اٌي٠ٛد اٌضبثزخ اٌطج١خ َِٚزؾٚواد  ٙوٚهح اٌ ًّ عٍٝ ى٠بكح اٌول خ اٌيهاع١خ ِٓ إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌ طو٠خ ثز لك أٔٛاعٙب  ٟ األهاٟٙ إٌّبٍجخ -

 . اٌزغ١ًّ ٚاٌّج١لاد اٌؾْو٠خ ٚرغ١ٙي األبن٠خ اٌقبٕخ ث  ط ث ٘ األِواٗ

 
 

 

 8112ً ػاً ػِ اىثْىك و األسَذج ذىمُالخ و األسَذج ٍصاّغ تُاُ -11

 البياف المركز / المدينة / الحي ـ

 توكيالت األسمدة مصانع األسمدة اإلئرَاُ اىضساػٍتْىك 

 عدد

 عدد المستفيديف

 الحصة السنوية عدد الطاقة اإلنتاجية بالطف عدد

 إناث ذكور

 مركز و مدينة اإلسماعيمية 1

 4261 8347 2 حضر

ى 
 عم

مدة
 أس

انع
مص

جد 
 تو

ال
ظة

حاف
الم

وى 
ست

م
 

ى 
 عم

مدة
ألس

ت ل
كيال

 تو
وجد

ال ت
وى 

ست
م

ظة
حاف

الم
 

 2216 2828 2 ريؼ

 6277 11155 4 إجمالي

 مركز و مدينة أبوصوير 2

 1325 2744 1 حضر

 791 889 1 ريؼ

 2296 3633 2 إجمالي
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 مركز و مدينة التؿ الكبير 3

 411 866 1 حضر

 ػػ ػػ ػػ ريؼ

 411 866 1 إجمالي

 مركز و مدينة فايد 4

 1112 1776 2 حضر

 1992 2385 2 ريؼ

 3124 4161 4 إجمالي

 مركز و مدينة القنطرة شرؽ 5

 461 782 1 حضر

 524 842 1 ريؼ

 965 1624 2 إجمالي

 مركز و مدينة القنطرة غرب 6

 977 1323 2 حضر

 1626 2272 1 ريؼ

 2623 3375 3 إجمالي

 الجديدةمركز و مدينة القصاصيف  7

 1387 3266 1 حضر

 1229 1513 1 ريؼ

 2396 4779 2 إجمالي

 إجمالي المحافظة

 2314 12084 9 حضر

 8138 10502 9 ريؼ

 13852 22523 18 إجمالي

 

 

 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق**
 اإلسماعٌلٌة م.م وٌستأثر المحافظة ومدن مراكز مستوى على منتشرٌن فرع( 19)و اإلسماعٌلٌة مدٌنة فً رئٌسً بنك إلى مقسمٌن المحافظة مستوى على م2118 لعام زراعً وإئتمان تنمٌة بنك( 18) عدد ٌوجد -1

 ثم بالمحافظة الزراعً واإلئتمان التنمٌة بنك فروع إجمالً من تقرٌبا  % 22.2 بنسبة منهما كال فً فروع( 4) بلغ حٌث المحافظة مستوى على الزراعً واإلئتمان التنمٌة بنك لفروع عدد بأكبر فاٌد م.م وكذلك

 فً شرق القنطرة م.م وكذلك الجدٌدة القصاصٌن م.م وكذلك أبوصوٌر م.م ٌأتً ثم بالمحافظة الزراعً واإلئتمان التنمٌة بنك فروع إجمالً من تقرٌبا  % 16.9 بنسبة فروع( 3) بعدد غرب القنطرة م.م ٌلٌهما

 فروع إجمالً من تقرٌبا  % 5.6 وبنسبة واحد بنك بعدد الكبٌر التل م.م أخٌرا   ٌأتً ثم بالمحافظة الزراعً واإلئتمان التنمٌة بنك فروع إجمالً من تقرٌبا  % 11.1 وبنسبة منهم كال فً فرع( 2) بعدد الثالث الترتٌب

 . بالمحافظة الزراعً اإلئتمان بنك

 ...                                                                                                   نجد حٌث إناث و ذكور إلى الزراعً اإلئتمان و التنمٌة بنك من المستفٌدٌن ٌتنوع -2

                                                                 (                                                                                                                             فالرٌ فً تقرٌبا  % 35.5 الحضر فً تقرٌبا  % 64.5)  إلى النسبة هذه وتتوزع المحافظة مستوى على المستفٌدٌن عدد إجمالً من% 62.4 بنسبة( 27573) الذكور عدد بلغ أنه -

                                                         (                                                                                                                             الرٌف فً تقرٌبا  % 45.6و الحضر فً تقرٌبا  % 54.4)  إلى النسبة هذه تتوزع و المحافظة مستوى على المستفٌدٌن عدد إجمالً من% 39.6 بنسبة( 19852) اإلناث عدد بلغ بٌنما -

 م.م فً الذكور من مستفٌدٌن عدد أقل ٌوجد بٌنما المحافظة مستوى على الذكور من المستفٌدٌن عدد إجمالً من تقرٌبا  % 39.9 وبنسبة( 11155) بعدد اإلسماعٌلٌة م.م فً الذكور من مستفٌدٌن عدد أكبر ٌوجد -

 2118ربه٠ـ اٌج١بْ : ك٠َّجو         ِٖله اٌج١بْ : ثٕه اٌز١ّٕخ ٚاالسزّبْ اٌيهاعٟ                                                       
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 اإلسماعٌلٌة م.م فً اإلناث من مستفٌدٌن عدد أكبر ٌوجد -                                                                                   المحافظة مستوى على تقرٌبا  % 4.3 بنسبة و( 1292) بعدد شرق القنطرة

 مستوى على تقرٌبا  % 2 بنسبة و( 163) بعدد شرق القنطرة م.م فً اإلناث من مستفٌدٌن عدد أقل ٌوجد بٌنما المحافظة مستوى على اإلناث من المستفٌدٌن عدد إجمالً من تقرٌبا  % 34.4 بنسبة و( 2971) بعدد

 المحافظة

 . باإلسماعٌلٌة المركزٌة الجمعٌة بواسطة بالقاهرة العامة الجمعٌة من باإلسماعٌلٌة التعاونٌة بالجمعٌات األسمدة على الحصول ٌتم حٌث المحافظة مستوى على لألسمدة توكٌالت وال لألسمدة مصانع توجد ال -3

 ........ اآلتً نجد 2013 عام ببٌان بالمقارنة -4

 م2119 عام عن م2118 عام فً المستفٌدٌن عدد إجمالً فً% 25.9 نحو بلغ إرتفاع معدل هناك -

 م2119 عام عن م2118 عام فً المستفٌدٌن الذكور عدد إجمالً فً% 1.1 نحو بلغ إنخفاض معدل هناك -

 م2119 عام عن م2118 عام فً المستفٌدٌن اإلناث عدد إجمالً فً% 121.1 نحو بلغ ملحوظ إرتفاع معدل هناك -

 -: التوصٌات** 

 التعامل عدم مع اسقاطها أو الدٌون بجدولة المتعثرٌن دعم مع الحسنة الفوائد واستخدام القروض فوائد قٌمة تخفٌض خالل من وفروعه  الزراعً واإلئتمان التنمٌة بنك خالل من المزارعٌن صغار دعم ضرورة -1

 بنك ولٌس التنمٌة فً مشارك طرف الزراعٌة البنوك إعتبار مع العادلة التسوٌات إلى اللجوء وضرورة المزارعٌن لصغار القضائٌة المالحقات وقف وضرورة استثمارٌة قروض أنها على الزراعٌة القروض مع

 . مصر فً الحٌاه عصب المزارعون ٌعتبر حٌث استثماري

 . المزارعٌن دخل مع ٌتناسب بما أسعارها وتخفٌض المطلوبة الجودة و بالكمٌات الزراعٌة األسمدة توفٌر ضرورة -2

 . للمزارعٌن الزراعً اإلرشاد دور تفعٌل زٌادة -3

 

 

 8112ً ػاً ػِ اىَحافظح فٍ اىغزائُح اىصْاػاخ -18

 المركز / المدينة / الحي ـ
عدد 

 المصانع

 مصانع لحـو و
 أسماؾ

مصانع 
 أعالؼ بيطرية

مصانع مواد 
 غذائية أخرى

 اىْـــــــــــــــــــــــــــــشاط

 35 ػػ 3 38 مركز و مدينة اإلسماعيمية 1

تجفيؼ و تعبئة   -تفريخ دواجف و بط  - عصائر و ألباف و صمصة -طحف غالؿ  -حالوة طحينية  -تعبئة مواد غذائية 
عصائر   -تصنيع و تعبئة ااآليس كريـ   -بسكويت و شيكوالتة و حمويات  -ذبح و تصنيع لحـو و دواجف  -ممح الطعاـ 
إنتاج  -فرز وتدريج وغربمة وتجفيؼ وتعبئة وتغميؼ المحاصيؿ الزراعية الجافة  -حفظ و تخزيف مواد غذائية  -و مركزات 
 مجمع صناعات غذائية -تعبئة خضروات و فاكهة  -% و ضرب و تبيض األرز و تعبئتة و غيرها 72ؽ الدقي
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 إنتاج و تعبئة زيت الزيتوف و معمؿ تخميؿ و مجزر دواجف آلي و تجهيز المحوـ البيضاء و إقامة و تشغيؿ غرؼ تخزيف مبرد 2 ػػ 1 3 مركز و مدينة أبوصوير 2

 و محطة لتجهٌز وتعبئة الموالح والخضروات والفاكهة  -تصنٌع أعالف دواجن و أسماك و مواشى  1 1 ػػ 2 مركز و مدينة التؿ الكبير 2

 تعبئة وحفظ الحاصالت الزراعٌة 1 ػػ ػػ 1 مركز و مدينة فايد 3

 29 1 5 35 مركز و مدينة القنطرة شرؽ 4

عصائر و مربات  -تدخٌن اسماك  -صناعة الحلوٌات و الشٌكوالته  -صناعة الحلوى الجافة  -إنتاج الدقٌق  -تدخٌن األسماك 
 -مجزر دواجن نصف آلً  -انتاج ألواح الثلج  -تكرٌر و انتاج الملح  -تعبئة و تغلٌف و تجمٌد المواد الغذائٌة  -و صلصة 

حفظ الخضروات والفواكه  -إنتاج سكر البنجر والعلف الحٌوانى والموالس  -ٌة عصر واستخالص وتعٌئة الزٌوت النبات
 واألسماك واللحوم 

 خلط وتغلٌف األعالف ػػ 1 ػػ 1 مركز و مدينة القنطرة غرب 5

6 
مركز و مدينة القصاصيف 

 الجديدة
 مجزر دواجن آلى و ملحقاتة   وتجهٌز اللحوم البٌضاء    ػػ ػػ 1 1

   68 3 12 81 المحافظةإجمالي 

 

 -: ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 

 ماااان تقرٌبااااا  % 12.3 بنساااابة واألساااماك للحااااوم مصاااانع(  11)  إلاااى النشاااااط نااااوع حساااب مصاااانف مصاااانع(  81) بلااااغ المحافظاااة مسااااتوى علااااى الغذائٌاااة الصااااناعات مصااااانع إجماااالً أن -1

 مااان تقرٌباااا  % 84 بنسااابة األخااارى الغذائٌاااة للماااواد مصااانع(  68)  وعااادد المحافظاااة إجماااالً مااان تقرٌباااا  % 3.9 بنسااابة البٌطرٌاااة األعاااالف إلنتاااا  مصااانع(  3)  وعااادد المحافظاااة إجماااالً

 . المحافظة إجمالً

                    بعاااادد شاااارق القنطاااارة م.م ٌلٌااااه ثاااام المحافظااااة إجمااااالً ماااان تقرٌبااااا  % 49 بنساااابة مصاااانع(  38)  بلااااغ حٌااااث اإلسااااماعٌلٌة م.م فااااً ٌوجااااد الغذائٌااااة للصااااناعات مصااااانع عاااادد أعلااااى أن -2

 مصااانع(  2)  بعااادد الكبٌااار التااال م.م ثااام المحافظاااة إجماااالً مااان تقرٌباااا  % 3.9 بنسااابة مصااانع(  3)  بعااادد أبوصاااوٌر م.م ثااام المحافظاااة إجماااالً مااان تقرٌباااا  % 43.2 بنسااابة مصااانع(  35) 

 مااان تقرٌباااا  % 1.2 النسااابة نفاااس و مااانهم لكاااال مصااانع(  1)  بعااادد الجدٌااادة القصاصاااٌن م.م و غااارب القنطااارة م.م و فاٌاااد م.م ٌاااأتً أخٌااارا   ثااام المحافظاااة إجماااالً مااان تقرٌباااا  % 2.5 بنسااابة

 . المحافظة إجمالً

 -: التوصٌات** 

 . الحٌوانٌة األعالف غالء عن الناتج بأنواعها اللحوم أسعار غالء على للسٌطرة وذلك  المحافظة ومدن مراكز جمٌع لٌخدم حكومٌا   مدعم البٌطرٌة لألعالف مصنع إنشاء ضرورة -1

 2118ِٖله اٌج١بْ : ِىزت فلِخ اٌَّزضّو٠ٓ                                                       ربه٠ـ اٌج١بْ : ك٠َّجو 
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 . الغذائٌة الصناعات فً الحدٌثة الوسائل استخدام ضرورة -2

 . العالمٌة الجودة معاٌٌر استخدام على والتأكٌد منتظم دوري بشكل الصحٌة المتابعة ضرورة -3

 . البٌئً التلوث من للحد للبٌئة الصدٌقة الوسائل باستخدام المصانع أصحاب الزام ضرورة -4

 . والمجازر واألسماك اللحوم مصانع ٌخدم األسماك ومخلفات الحٌوانٌة المخلفات لتدوٌر مصنع إنشاء -5
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 كيف نحوى ابنائنا هن خطر الكالب الضالة

  : ر١ٕٛ  اٌّْىٍخ** 

ٚر١ْو اٌزمبه٠و  األف١وح ا٢ٚٔخ ٝ  ٌألٛفبيريا٠لد ثْىً فط١و ؽٛاكس عمو اٌى ة اٌٚبٌخ 

اٌو١ٍّخ اٌٖبكهح عٓ ٚىاهح اٌٖؾخ اٌٝ اْ اعلاك اٌّٖبث١ٓ  ٝ ؽٛاكس عمو اٌى ة ًٕٚ اٌٝ 

اٌف عٍٝ َِزٜٛ  ٠32ًٖ اٌٝ  ٍٕٛٞثّزٍٜٛ  األف١وح األهثعاٌفب  ف ي إٌَٛاد  ١ٍِ361ْٛ ٚ 

ٛاكس عمو ِٓ ؽ األثٕبءِٚ ٙب ر بٌذ اٍزغبصبد اال٘بٌٝ ٌؾّب٠خ  األٛفبياٌغّٙٛه٠خ ابٍجُٙ ِٓ 

 . ٚإٌٛاكٞاٌٝ كافً اٌّلاهً  أؽ١بٔباٌى ة اٌٚبٌخ  ٝ اٌْٛاه  ثً ٍٕٚذ 

 أفوٜ ئْ ظٛا٘و  اٌّٖوٞأٚجبٛ اٌْبه   أٍبًّ٘ب  اٌغٕبسٟ ٚاألِٓاما وبْ االِٓ ا١ٌَبٍٟ 

اٌْبه  ٚوجو ٚروثٝ  رٙلك االِٓ ٚرٙلك ؽ١بٖ اٌّٛا١ٕٛٓ ِضً اٌى ة اٌٚبٌٗ ٚ٘ٛ ؽ١ٛاْ ٌٚل  ٝ

ٚٙبلذ  وٓ  اٌ ٠ٛٚخلٍذ اٌّقٍفبد  األٍ بهِٚع اهرفب  ٍمف  اٌمّبِخ أوٛاَٚرىبصو ث١ٓ 

٘ إٌّبٛك اٌْ ج١ٗ زىبصو اٌٚقُ اٌنٜ ًٕٚ اٌٝ اٌّئبد  ٝ ث اٌاٌط بَ ٌٍى ة اٌٚبٌٗ ِٚع 

اْ ٍٕٚذ ٚاٌىٍت ٚىاكد ؽٛاكس اٌ مو اٌٝ  اإلَٔبْاٌغٛ  ٘ٛ اٌؾبوُ افزً اٌزٛاىْ ث١ٓ  ٚإٔجؼ

اٌنٜ ٠طٛ  اٌْٛاه   اٌْوٟٛاٌف ؽبٌٗ عمو وبْ  431اٌٝ  اٌٖؾخٚىاهح  إلؽٖبءادٛجمب 
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اٌى ة عٕل ؽلٚك٘ب  إثمبءٚ٘ٛ اٌؾبوُ  ٝ اٌىٍت  ارغب٠ٖٚؾًّ اٌجٕلل١ٗ اٌقوّٛٛٝ ٚوبْ ٠ٖٛثٙب 

ثَجت ٙغٛٛ ِبهٍزٙب عّ ١بد اٌو ك ثبٌؾ١ٛاْ ٚافزفٝ ٕٛد  اٌْوٟٛاالِٕٗ ؽزٝ افزفٝ ٘نا 

اٌْبه  االٍّبع١ٍٟ  ٚإٔجؼ ٌإلَٔبْ ا١ٌَبٍٟاٌزٝ ال روٜ ب١و اٌٛعٗ  اإلَٔبْعّ ١بد ؽمٛق 

لٕجٍٗ ِٛلٛرٗ رٙلك  ٚإٔجؾذعٙل ٌزم١ٍٖٙب  زىبصو  أكٔٝثغ١و ِمبِٚٗ اٚ  اٌٚبٌخِور ب ٌٍى ة 

ٚاٌوال١ٗ عٍٝ ؽل ٍٛاء ِٚع  اٌْ ج١خ ٚاإلؽ١بءٚاٌّلْ  ؽ١بٖ اٌّٛا١ٕٛٓ ٚروٚ  االٛفبي  ٝ اٌموٜ

رفبلُ اٌقطٛهح ًٕٚ االِو اٌٝ ِغٌٍ إٌٛاة ٚىاكد ٍٛجبد االؽبٛٗ ؽزٝ اعزّ ذ ٌغٕٗ االكاهح 

٠ٚ ٙب اٌَّئٌْٛٛ ثٛىاهح اٌيهاعٗ  عٍّٟٚثْىً  ٔبعيٖاٌّؾ١ٍٗ ثبٌّغٌٍ ٌٛٙع اٍزوار١غ١ٗ 

فًٖ اٌزْو٠ ٝ ِٚبىاٌذ اٌٍغٕٗ رٕبلِ االٍجبة ٚاٌطت اٌج١طوٜ ٚاّو  اٌجوٌّبْ عٍٝ أزٙبء اٌ

 ٚاٙؾخثجؤبِظ ٚفطخ عًّ  اٌؾىِٛخٚرَز وٗ اٌؾٍٛي كْٚ اْ رًٖ اٌٝ لواه لط ٝ ٠ٍيَ 

اٌٚبٌخ رْىً ِْىٍٗ ؽم١م١ٗ ٍٛاء  ٝ اٌزىٍفٗ ٌٍزغٍت عٍٝ ظب٘وح اٌى ة  ىِِٕٟٚؾلكح ثَمف 

ط اٌٛلبسٟ ث ل اٌز وٗ ٌٍ مو  ٟ اٌجب٘ ٗ اٌزٝ رزىٍفٙب اٌلٌٚٗ  ٝ اٌ  ط ام رجٍغ رىٍفٗ اٌ  

كٚاله اِو٠ى١ب ِٚٓ اوضو االِواٗ فطٛهح ٚأزْبه كاء اٌىٍت ٚ٘ٛ  41اٌّزٍٜٛ ِب ٠ بكي 

ِوٗ  ١وٍٚٝ ِ لٜ ٌ َٔبْ ٠ٕزمً عٓ ٛو٠ك اٌٍ بة ٚاٌقلُ ٚاٌ ٘ ٠َٚجت اٌٛ بح ٚلل ٍغً 

ن  ٝ اٌ بٌُ ٠ٍٕٛب % ِٓ ؽبالد اٌٛ بح  ٝ ا١ٍب ٚا و٠م١ب ِ  ُّٙ ِٓ االٛفبي ٕٚ٘ب95اوضو ِٓ 

ٕٙبن ث ٘ اٌ  ِبد اٌزٝ ر ٙو إبثٗ  ١ٍِْٛ ّقٔ ٠ز وْٙٛ ٌ مو اٌى ة   15اوضو ِٓ 

اٌىٍت ثٗ ام ٠ىْٛ ٘بسظ اٌطجع ٚوض١و اٌؾووٗ ٚإٌجبػ ٚكاسّب ٠ ٙو هبجٗ  ٝ ع٘ االّقبٓ 

عٕٗ  اٌمو٠ج١ٓ ِٕٗ ٠ٚو ٘ ّوة اٌّبء  ٝ اٌٛلذ اٌنٜ ١َ٠ً ٌ بثٗ ثىضوح ٕٚ٘ب الثل ِٓ االثز بك

ٚاث غ اٜ ِؤٍَٗ فبٕٗ ثبٌز بًِ ِع اٌؾ١ٛأبد اٚ االرٖبي ثبٌْوٛٗ ٚ ٝ ؽبٌٗ اٌز وٗ ٌٍ مو 

اٌؾمٓ ثبٌّٚبك ٚاٌٍمبػ  ِٓ اٌىٍت الثل ِٓ اٌزٛعٗ ِجبّوح اٌٝ الوة َِزْفٝ الفن اٌ  ط ٚ٘ٛ

 . اٌٛلبسٝ

 

 اٌؼٛاًِ اٌزٝ رئصو ػٍٝ اٌّْىٍخ 
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ثؤِبوٓ وض١وح  ٝ ع١ّع ِواوي ِٚلْ ٚلوٜ اٌّؾب  خ ٚعلَ ه  ٙب  أزْبه رغّ بد اٌمّبِٗ 

 ثٖٛهح َِزّوح .

٘نٖ  اٌ مو ٙل اٌجْو ال ٠وعع ٌي٠بكح اعلاك اٌى ة اٌٚبٌخ  مٜ ٚأّب اٌٝ ٌغؤ ى٠بكح ؽبالد 

 ِٙبعّٗ اٌجْو  عٍٝاٌى ة 

 رٛلف ِؤِٛه٠ٗ اٌّىب ؾخ ثئٍزقلاَ اٌقوُٛٛ ثَجت علَ ِٛا مٗ ِل٠و٠ٗ االِٓ. 

ّىٜٛ ث ٘ اٌّواوي ِضً ِووي ِٚل٠ٕٗ  ب٠ل ِٓ أقفبٗ و١ّٗ اٌَُ اٌزٝ رٖو  ٌٍمٚبء  

  .اٌٚبٌٗ عٍٝ اٌى ة

 

االعواءاد اٌّزقنٖ ِٓ ِل٠و٠ٗ اٌْئْٛ اٌٖؾ١ٗ ) اكاهح اٌٛلبهٟ( ٌٍمٚبء ٚاٌؾٍٛي 
 اٌظب٘وٖ :ػٍٝ ٘نٖ 

 

 عوعبد ٌٍؾبٌٗ اٌٛاؽلح. ٠5زُ رٛ ١و اٌط ُ اٌنٜ ٠ طٝ ٌٍّ مٛه٠ٓ ث لك  

رٛ ١و اًٌّٖ ٌٍؾبالد اٌزٝ رَزٍيَ اٌزلفً اٌَو٠ع ثبٌّٚبكاد ٌٍف١وًٚ اٌَّجت ٌٍَ به  

 ٌؾ١ٓ ثلء عٙبى إٌّبعٗ  ٝ اٌ ًّ ث ل اعطبء اٌط ُ.

 عًّ اؽٖبس١ٗ ّٙو٠ٗ ٌ علاك اٌ ىِٗ ِٓ اٌط ُ ٚاًٌّٖ. 

 : ثلاهً اٌؾٍٛي
 

 فطٛاد اٍزجبل١ٗ.ؽٖو اِبوٓ اٌزٛاٌل ٚاٌزغّع ٌٍى ة اٌٚبٌٗ ٚرٛلع ِٖبكه اٌقطو ٚعًّ  

 ؽّبٌٗ كٚه٠ٗ ِٕز ّٗ. 

 االٍزغبثٗ ٌٍج ببد عٍٝ ٚعٗ اٌَوعٗ. 

  ِبوٓ االّل فطو صُ االلًٌ اٍزمجبي ث١بٔبد اٌ مو ِٓ ِل٠و٠ٗ اٌٖؾٗ ٚرٛع١ٗ اٌّىب ؾٗ 

 فطٛهح .

  .اٌز١َٕك ِع االكاهاد ٚاٌّواوي اٌج١طو٠ٗ ٌزٛع١ٗ اٌؾّ د عٍٝ ؽَت اٌقطٛهح 

 اٌَّئٌٗ:هأٜ اٌف١١ٕٓ ٚاٌغٙبد 
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 ال ٠زُ االعزّبك عٍٝ ٚلذ صبثذ ٌٍّىب ؾٗ. 

٠زُ هٕل رغّ بد اٌى ة ثبالِبوٓ إٌّ يٌٗ ٚاٌزٝ رَزقلِٙب اٌى ة ٌ فزجبء ٚاٌزىبصو ٚمٌه  

 . ٌزؾم١ك وفبءح اعٍٝ ١ٌٍَطوح عٍٝ اعلاكُ٘

 . رغ١١و اٌط َٛ اٌَّزقلِٗ عٍٝ ؽَت اٌؾبعٗ ٚٛج١ ٗ اٌّىبْ 

اٌ ىَ ِٓ اٌّبكح اٌَّزقلِٗ ٌٍمٚبء عٍٝ اٌى ة ) االٍزووز١ٓ( عٓ ٛو٠ك  رؾم١ك االِلاك 

 . اّوان اٌّؾ١ٍبد  ٝ ّواء ٘نٖ اٌّبكح

 

 لواه االكاهح اٌؼ١ٍب:
٠زُ  ِقبٛجٗ ِل٠و٠ٗ اٌطت اٌج١طوٜ ّٙو٠ب ث ٕب٠ٚٓ اٌؾبالد اٌّ مٛهح ٌٍمٚبء عٍٝ  

 . اٌؾ١ٛأبد اٌ بلوح ثزٍه اٌ ٕب٠ٚٓ

٠زُ عمل اعزّبعبد كٚه٠ٗ ِع ِل٠و٠ٗ اٌطت اٌج١طوٜ ٌٍٛلٛ  عٍٝ اٌّْبوً ِٚؾبٌٚٗ ٚٙع  

اٌؾٍٛي ٚاالعواءاد ٌٍمٚبء عٍٝ اٌؾ١ٛأبد اٌٚبٌٗ ٔ وا ٌي٠بكح اعلاك اٌؾبالد اٌّ مٛهح 

 .2118ف ي عبَ 

افطبه وً ِووي ثبٌزمو٠و اٌّوًٍ ِٓ ِل٠و٠ٗ اٌٖؾٗ ثؤِبوٓ اٌ مو ٚمٌه ٌزىض١ف اٌّىب ؾٗ  

 . ٘نٖ االِبوٓ ٝ 

ِقبٛجٗ وً ِٓ االع َ ٚاٌج١ئٗ ٚاٌزوث١ٗ ٚاٌز ١ٍُ ٚهس١ٌ ِغٌٍ اٌّل٠ٕٗ ِٚل٠و٠ٗ أِٓ  

 االٍّبع١ٍ١ٗ ٌٍز١َٕك ٌزف ١ً رْى١ً ٌغٕٗ ّٙو٠ٗ ١ٌٍَطوح عٍٝ اٌى ة اٌٚبٌٗ.

 ِزبثؼٗ رٕف١ن لواه االكاهح اٌؼ١ٍب:
 

 -: رج١ٓ االرٝ اكاهح االِواٗ اٌّْزووٗ(وّب عبء ثقطبة ِل٠و٠ٗ اٌطت اٌج١طوٜ )

ؽزٝ ٔٙب٠ٗ  2118اعّبٌٝ علك اٌى ة اٌّ لِٗ كافً ٔطبق اٌّؾب  خ ِٓ ّٙو ٠ٕب٠و  -

 . وٍت 8514٘ٛ  2118ّٙو اوزٛثو 

 . ٛ ُ 9356علك اٌط َٛ اٌَّزقلِٗ ٘ٝ  -
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 ** اىرضوَــــذ**   

  -رُ ري٠ٚل اٌّىزجخ ثّب ٠ٍٟ : 

   اٌغوث١خ عٓ ّٙو ١ٌٛ٠ٛ .خ ْٔواد ِواوي اٌّ ٍِٛبد ِؾب : 

 ٍجزّجو ْٔواد ِواوي اٌّ ٍِٛبد ِؾب  خ : اٌغوث١خ عٓ ّٙو 

  اٌجؾو االؽّوعٓ ّٙو ٔٛ ّجوِواوي اٌّ ٍِٛبد ِؾب  خ : ْٔواد 

 ٕلهد عٓ ا١ٌٙئخ اٌ بِخ ٌ هٕبك اٌغ٠ٛخ . : ِغٍخ االهٕبك اٌغ٠ٛخ 

 ** ّششاخ اىَحافظاخ  **

 -ٚهكد ْٔواد اٌّؾبفظبد ا٢ر١خ :وّب 

  اٌجؾو االؽّو –اٌغوث١خ. 

 **  *   دساساخ وأتحاز*

 َِججبد االِواٗ فٝ ِٕطمخ اٌمٕبٖ كهاٍخ ػٓ كٚه اٌط١ٛه اٌجو٠خ فٝ أفٖبي ثؼ٘    اٍُ اٌلهاٍخ : *

 ( اٌج١طوٜ ) عبِؼخ لٕبٖ ا٠ٌٌَٛو١ٍخ اٌطت  اٌّئٌ :

 ؽٖو اٌط١ٛه اٌجو٠خ  ٝ ِٕطمخ اٌمٕبٖ ٚعّع اٌ ١ٕبد ا واى٠خ  : اٌلهاٍخ ٖ٘ن رزٕبٚي

اٌط١ٛه ٚعيي ث ٘ اٌَّججبد ٖ ٘ن عَِٓؼ ١ِىوٚث١ٌٛٛعٝ ّبًِ  ء١ٍٚوَ العوا

اٌّ يٌٚخ ِٓ اٌط١ٛه اٌجو٠خ  ر١ٕٖف اٌ زواد –اٌّو١ٙخ ِٓ ثىزو٠ب ٚ ١وٍٚبد 

ٚاٌغبهؽخ ِٚمبهٔزٙب ثبٌ زواد اٌّ يٌٚخ ِٓ اٌط١ٛه اٌّؾ١ٍخ عٓ ٛو٠ك ؽمٕٙب  ٝ ؽ١ٛأبد 

العواٗ اٌّو١ٙخ ٌزؾ١ٚو ث ٘ اٌٍمبؽبد اٌج١طو٠خ فبٕخ اٌٍمبؽبد ارغبهة ٚرَغ١ً 

 اٌف١و١ٍٚخ ٚاعواء اٌّي٠ل ِٓ االثؾبس ٚاٌزغبهة . 
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 ثْبْ ٔيع ٍِى١خ اٌؼمبهاد ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ   0991ٌَٕخ  01لبْٔٛ هلُ : ة * اٍُ اٌىزب

 ؾبِٝ / ػبكي ػجلاٌزٛاة اٌجىوٜ ِ             ِؾبِٝ / ػٍٝ ١ٍٍّبْ اثٛك٠ٕب  :ئٌ  ــــــــاٌّ

ؽٖو اٌّّزٍىبد ٚعوٗ ٌز و٠ف  ٝ رمو٠و إٌّف خ اٌ بِخ ٚٚٙ ١خ ا :٘نا اٌىزبة ٠زٕبٚي 

االٍز١ ء اٌّؤلذ  ٝ اٌفًٖ  ٝ اٌّ بهٙبد ٚاٌط ْٛ ٚ ٚرمل٠و اٌز ٠ٛ٘ اٌج١بٔبد اٌقبٕخ ثٙب

 عٍٝ اٌ مبهاد .

 **   قشأخ ىل  **

  االؽٖبء ٕٚٚ  اٌج١بٔبد   اٍُ اٌىزبة :

 ك / ِٖطفٝ ىا٠ل : كوزٛهاٖ فٝ االؽٖبء   ئٌ  :ــــــاٌّ

ٚاٌّزغ١واد َِز٠ٛبد اٌم١بً  رط٠ٛو عٍُ االؽٖبء ٚر و٠ف االؽٖبء ٠زٕبٚي ٘نا اٌىزبة :

ٚٚظبسف عٍُ االؽٖبء ٚاالؽٖبء ٚاٌجؾش ٚاٍب١ٌت ٕٚف ِزغ١و ٚؽ١ل اٌزٛى٠ع اٌزىواهٜ 

ٚاٌ وٗ اٌج١بٔٝ ِٚمب١٠ٌ إٌيعخ اٌّووي٠خ ٚاالهلبَ اٌم١ب١ٍخ ِمب١٠ٌ اٌٛٙع ِٚمب١٠ٌ االٌزٛاء 

 ِٚمب١٠ٌ اٌزوو١ي ٚاٌّووي إٌَجٝ ِٚمب١٠ٌ اٌزٛى٠ع اٌطج١ ٝ .

 ثس االّرقائٍٍىضىػاخ اى

 اٌغٙخ اٌّوًٍ ا١ٌٙب اٌّٛٙـــــــــــــٛع َ

 اٌْئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ثْبْ ٔيع ٍِى١خ اٌؼمبهاد ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ   0991ٌَٕخ  01لبْٔٛ هلُ  0
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 اىْششإداسج  
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  متضمنة  2118 نوفمبرصدر عدد جدٌد من النشرة الشهرٌة للمعلومات عن شهـر
قطاع نتائج امتحانات  –قطاع نتائج امتحانات التعلٌم االزهرى )القطاعات اآلتٌة : 
هذا إلى جانب (  قطاع الثقافة –قطاع الشباب والرٌاضة  –التعلٌم العام والفنى 
 تتضمنها النشرة شهرٌا  . األبواب الثابتة التى

 ِع اٌمبْٔٛ  ):   تتولى إدارة النشر إعداد بعض األبواب الهامة بالنشرة الشهرٌة مثل

إٌْبٛ االع ِٝ  ١ٌٍَل/  –االعزّبعبد ٚاٌٍمبءاد اٌقبٕخ ثب١ٌَل / اٌّؾب ع   -

اٌّؾب ع ٚاٍزمجبي ١ٍبكرٗ ١ٌٚٛ  اٌّؾب  خ ِٓ وجبه هعبي اٌلٌٚخ ٚاٌَّئ١ٌٛٓ ٚرفمل 

بكرٗ ٌّٛالع اٌ ًّ اٌّقزٍفخ ثلاسوح اٌّؾب  خ ثبإلٙب خ اٌٝ اٌّٛٙٛعبد ١ٍ

 االفز١به٠خ(.

  ٜإعلاك اٌوكٚك عٍٝ اٌّىبرجبد اٌٛاهكح ٌإلكاهح ِٓ ِقزٍف اٌغٙبد ٚاٌَّئ١ٌٛٓ ِٚزقن

 اٌمواه .

  ُٚإع ْ إٌز١غخ  ٔٛ ّجوعٓ ّٙو  ٌٍّواوي ٚاٌّلْ ٚاالؽ١بء إٌْوح اٌْٙو٠خرم١١

 . و ٌٍفبسي ثبٌّووي األٚيّٙبكح رمل٠ٚإٕلاه 

  ٗؽٚٛه ع١ّع اعزّبعبد ا١ٌَل اٌٛى٠و / اٌّؾب ع ٍٛاء اٌ بِخ أٚ اٌقبٕخ ثّىزج

 ٚاٌّْبهوخ  ٝ اٌٍغبْ اٌقبٕخ ثٙب .

 

 

 
 . إدخال قرارات السٌد المحافظ على الحاسب اآللى 

 .  إعلاك اٌجش اإلٔزمبسٝ ٚإهٍبٌٗ اٌٝ اٌغٙبد اٌّ ١ٕخ 

  رَغ١ً إٌْواد ٚاٌلٚه٠بد ٚاٌّغ د ٚاٌّواعع ٚاٌّطجٛعبد اٌٛاهكح

 ٌٍّىزجخ  ٝ ٍغ رٙب اٌقبٕخ .

  1اكفبي اٌىزت ٚاٌّواعع عٍٝ اٌؾبٍت االٌٝ عٍٝ ثؤبِظ اٌّىزجخ اٌؾل٠ضخ 

 . رل٠ٚٓ ْٔبٛ اٌّىزجخ  ٝ إٌْوح اٌْٙو٠خ اٌزٝ ٠ٖله٘ب اٌّووي 

 بسع اٌّٖو٠خ  ٚاٌغو٠لح اٍزقواط اٌمواهاد اٌزٝ رقٔ اٌّؾب  خ ِٓ اٌٛل

 1 َ 6/2118ؽزٝ ّٙو اٌو١ٍّخ 

 

 

 

 

إداسج 

 اىَنرثح

 اإلحصاءإداسج 
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 اٌوٜ لطب   –ا١ٌَبؽخ لطب   – اٌيهاعخلطب  إٌْوح اٌْٙو٠ٗ )  بدرؾل٠ش لطبع

 .(االٔزبط إٌجبرٝ  – ٚاٌٖو 

 ٚاٌز١ٕ٠ّٛخ عٓ اٌْٙو اٌَبثك  عًّ اٌزمو٠و اٌْٙوٜ اٌّطٍٛة ثّٛلف اٌٍَع االٍزوار١غ١خ

 ٚ مب ٌٍّٕبمط اٌّو مخ ِٕزٖف وً ّٙو .

  اهٍبي إٌّٛمط اٌْٙوٜ ٚاٌزواوّٝ عٓ اٌز ل٠بد عٍٝ االهاٙٝ اٌيهاع١خ ٚاِ ن اٌلٌٚخ

 ِٚقبٌفبد اٌجٕبء ِٚٛلف رواف١ٔ اٌجٕبء ٚاٌٙلَ ٚاالىاٌخ .

 . رم١١ُ ْٔواد اٌّواوي ٚاٌّلْ ٚاالؽ١بء 

 ٌٝزى١ٍفبد ا١ٌَل ٚى٠و اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ . اهٍبي اٌزمو٠و االٍجٛع 

  اهٍبي رمو٠و ٌٍوك عٍٝ رمو٠و اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍّؾبٍجبد ثْبْ ِلاهً اٌزوث١خ اٌقبٕخ

 ٚاٌَّزْف١بد اٌٝ ٚىاهح اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ .

 . اهٍبي رمو٠و ثبٌواسلاد اٌو٠ف١بد عٍٝ َِزٜٛ اٌّؾب  خ اٌٝ ٚىاهح اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ 

 ٍِٛبد هسبٍخ ِغٌٍ اٌٛىهاء . اٌوك عٍٝ رى١ٍفبد ِووي ِ 

  َ2118عبهٜ اكفبي ث١بٔبد اٌؾواسك عٓ عب . 

 . ؽٚٛه ٚهّخ عًّ ثٛىاهح اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ِٚىبْ أ مبك٘ب  ٝ ِؾب  خ اٌغ١يح 

 اٌّ ٍِٛبرٝ اٌٝ ٚىاهح اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ . ػاهٍبي ثوٚ ب٠ً اٌّؾب  خ ٚاٌّمزو 
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 8112ّىفَثش تُاُ تاىَْشآخ اىغزائُح اىرً ذٌ اىرىصُح تغيقها خاله شهش 

 اٌؼٕٛاْ اٌّل٠و اٌَّئٛي اٍُ إٌّْؤح َ

 ٔٛع اٌز١ٕٛخ ثبٌغٍك

 ٍجت اٌغٍك
 هفٖخ

فطو 

 كاُ٘
 و١ٍّٙب

 ٔمٔ ّل٠ل فٟ االّزواٛبد   √  ا١ٌْـ ىا٠ل اٌلاهوٞ  ػجل  اٌل٠ت  ِطجـ اٌل٠ت  0

 ٔمٔ ّل٠ل فٟ االّزواٛبد   √  ا١ٌْـ ىا٠ل اٌلاهوٞ  ٔبكه ِؾّل اؽّل  ِطجـ ِل٠ٕٗ اٌطٍجٗ 8

 اؽّل ِؾّل كٍٛلٟ  ِٖٕغ ١ٛجٗ 3
اٌْٙلاء ّبهع اٌَبؽٗ 

 اٌْؼج١خ 
 ٚعٛك ؽّبَ كافبي اٌّٖٕغ   √ 

 ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ اؽّل  ِؼوٗ ١ٛجٗ اٌؾ٠ٍٛبد  4
اٌْٙلاء ّبهع اٌَبؽٗ 

 اٌْؼج١خ 
 ٚعٛك ؽّبَ كافً اٌّؼوٗ   √ 

5 
ِٖٕغ إٌٙب اٌّٖو٠ٗ 

 عوٚة 
 ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٚعٛك ؽّبَ     إٌّطمخ اٌٖٕبػ١خ ِؾّل ؽَٓ ٕجؾٟ 

 اؽّل ا١ِٓ ػجل  ٌٍلٚاعٓاٌمبهل  6
ّبهع اٌٍٛاء اؽّل ثلٚٞ 

 االثواط 
  √ 

رفز١ِ  فخ ٚعٛك موٚٛك هفٖخ ػلَ ٚع

  ثبٌّؾً 

 √   إٌّطمخ اٌٖٕبػ١خ  ِؾّل ِٖطفٟ وبًِ  ِٖٕغ ّٛوٍذ اٌؾ٠ٍٛبد  7
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٚعٛك ِٛا١ٍو ٕوف 

 ٕؾٟ 

 ٚعٛك ِٛا١ٍو ٕوف ٕؾٟ ٚموف رفز١ِ  √   إٌّطمخ اٌٖٕبػ١خ   ِجبهناٍّبػ١ً ػجل اٌؼ١ٍُ  ِٖٕغ فو٠ِ ٌٍؼٖبهو  2

  √  ِٕطمخ اٌغبِؼٗ اٌمل٠ّخ  ١ٌٚل ِؾّل ػٍٟ  8كِْك  ِطؼُ ثٛاثٗ 9
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٚعٛك موفخ رفز١ِ اِبَ 

 اٌّؾً 

 √   ِٕطمخ اٌغبِؼخ اٌمل٠ّخ  ِؾّل ِغلٞ ا١ٌَل ر١ْ١ٔٛوِطؼُ  11
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٚعٛك ِٛا١ٍو ٕوف 

 ٕؾٟ 

 ٔمٔ ّل٠ل فٟ االّزواٛبد  √   اٌجؼبٌٛح اٌزً اٌىج١و  ػّبك عالي ِؾّل ٕغ ؽ٠ٍٛبد اٌؼّلحِٖ 11

  √  اٌجؼبٌٛح اٌزً اٌىج١و  ِقزبه اؽّل ِؾّل ِٖٕغ ؽ٠ٍٛبد االٍواء 12
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ 

 االّزواٛبد ٚٚعٛك موفخ رفز١ِ ثبٌّىبْ 

 اٌْوٚٛٚٔمٔ فٝ ػلَ ٚعٛك هفٖخ  √   ٍواث١َٛ فب٠ل ؽبىَ فّٟٙ فّٟٙ ِقجي ١ٍبؽٟ االهىاق  13

 ٛعٛك كٚهح ١ِبح ٠ √   ٍواث١َٛ فب٠ل  ػّبه ٍبٌّبْ ١ٍٍّبْ ِؾً عٍّخ ػّبه 14
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 اٌؼٕٛاْ اٌّل٠و اٌَّئٛي اٍُ إٌّْؤح َ

 ٔٛع اٌز١ٕٛخ ثبٌغٍك

 ٍجت اٌغٍك
 هفٖخ

فطو 

 كاُ٘
 و١ٍّٙب

  √  فب٠ل اٌّل٠ٕٗ  ِؾّل ػٍٟ ِؾّٛك ِؾً ثٛ خ فب٠ل اٌّل٠ٕٗ 15
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ 

 االّزواٛبد 

16 
ّووخ ه٠ّبً الٔل 

 ٌالٌجبْ

ػجلاٌٍط١  ٕجؾٟ ػجل 

 اٌٍط١ 
 √   فب٠ل 

ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ 

 االّزواٛبد 

 اؽّل ِؾّل اؽّل ِقجي ١ٍبؽٟ ١ِْٛ 12
 ٍواث١َٛ فب٠ل

  √ 
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ 

 االّزواٛبد 

 اؽّل ػجل  ا١ٌَل ِطؼُ وْوٞ اٌزؾو٠و 18
 اٌمٖب١ٕٓ ِٛل  ِٖو

  √ 
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل لٟ 

 االّزواٛبد 

 √   ُ اٌّؼب٘لح ق موة  اؽّل ِؾّل ػجل اٌَّجغ ِقيْ وْوٞ اٌط١ت 19
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ 

 االّزواٛبد 

 ؽٍٛأٟ ثبرَجٗ 21
ِؾّٛك فٍ  ٍؼٛك عبك 

 اٌىو٠ُ
    ُ اٌغ١ِ ق موة 

ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ 

 االّزواٛبد 

 √   ُ ِٖو ق موة  ِؾّل ِؾّل اثوا١ُ٘ هفبػٟ ؽٍٛأٟ اٌَؾواٚٞ 21
ػلَ ٚعٛك هفٖخ ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ االّزوٛبد 

 ٚٚعٛك موفخ رفز١ِ 

 √   ُ ػواثٟ ق موة  ِؾّل ِؾّل اثوا١ُ٘ هفبػٟ ِؾً ِقجي اٌَؾواٚٞ 22
ٚعٛك  ٔمٔ ّل٠ل فٟ االّزواٛبد ٚػلَ

 هفٖخ ٌٛعٛك كٚهح ١ِبٖ 

23 
ِطؼُ اٍّبن ػوًٚ 

 اٌمٕبي
 √   فٍ  ثٕه ق موة  ِؾَٓ ا١ٌَل اٌل٠لاِٟٛٔ

ػلَ ٚعٛك ٚٔمٔ ّل٠ل فٟ االّزواٛبد 

 ٠ٚٛعل ِبٍٛهح ٕوف ٕؾٟ ثبٌّطجـ  هفٖٗ

  16 2    االعّبٌٟ  
  

 

تُاُ تاىَْشآخ اىغزائُح اىرً ذٌ اىرىصُح تإَقاف ذشغُيها أو غيقها اداسَا خاله شهش 

 8112ّىفَثش 

 اعّبٌٝ )روف١ٔ+فطو( و١ٍّٙب فطو كاُ٘ مٍك اكاهٜ

 23 16 2 اٌّغٌٍ اٌّؾٍٟ ثبٌغٍك االكاهٞ  رُ افطبه
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 فطخ اٌّزبثؼخ ٚاٌلػُ ا١ٌّلأٝ  ٌّواوي ٚٚؽلاد اٌّؼٍِٛبد
 %(01) َٔجخ 8102 ٔٛفّجوٚكػُ ارقبم اٌمواه ثبٌّؾبفظخ فالي ّٙو 

 

 اٍُ اٌّٛلغ َ
ربه٠ـ 

 اٌّوٚه

 ا ْٔطخ اٌزٝ رُ  ِزبثؼزٙب

 فٝ اٌّٛلغ
 ِالؽظبد ٔمبٛ اٌٚؼ  ٔمبٛ اٌمٛح

0 
ِل٠و٠خ اٌمٜٛ 

 اٌؼبٍِخ
0/00 

 لبػلح اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ   -

 لبػلح اٌج١بٔبد ا١ٌ٢خ   -

     ٌآللَبَِواعؼخ اٌَغالد اإلكاه٠خ   -

 إٌْواد اٌوثغ ٠ٍٕٛخ -

 اإلٕلاهاد     -

 رله٠ت اٌؼب١ٍِٓ   -

 ِىزٍّٗلٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ   -

   ٔمٔ اٌؼّبٌٗ  -

   ِىزٍّخاٌَغالد االكاه٠ٗ     -

االٔزظبَ فٝ إلاه إٌْوٖ اٌوثغ  -

  ٗ٠ٍٕٛ 

 ٔمٔ اٌؼّبٌٗ

ٔظو ِغ 

 اٌْىو ،،

 

8 
ِل٠و٠خ اٌزوث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ
6/00 

  لٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ  -

 اٌَغالد اإلكاه٠خ   -

 إٌْوح اٌْٙو٠خ ٌٍّؼٍِٛبد   -

 وفبءح ا عٙيح ا١ٌ٢خ   -

 اٌزله٠ت   -

 ِىزٍّٗلٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚٗ ٚا١ٌ٢ٗ   -

 اٌؼّبٌٗ ِلهثخ    -

 وفبءح ا عٙيح     -

 ال٠ٛعل
ٔظو ِغ 

 اٌْىو ،،

 2/00 َ َ اٌمٕطوح ّوق 3

 لٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ   -

 اٌج١بٔبد ا١ٌ٢خ  لٛاػل  -

 إٌْوح اٌْٙو٠خ ٌٍّؼٍِٛبد   -

   اإلكاه٠خاٌَغالد  -

 اٌزله٠ت ٚوفبءح اٌؼب١ٍِٓ   -

 ِىزٍّٗلٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ   -

 اٌؼّبٌٗ ِلهثخ    -

 ِىزٍّخٗ  االكاه٠اٌَغالد    -

 ال٠ٛعل
ٔظو ِغ 

 اٌْىو ،،

 08/00 َ َ اٌمٕطوح موة 4

 ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ  لٛاػل اٌج١بٔبد  -

 اٌَغالد اإلكاه٠خ   –

 إٌْوح اٌوثغ ٠ٍٕٛخ   -

 وفبءح ا عٙيح ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّووي     -

لٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ     -

 ِىزٍّخ  

 1االعٙيح رؼًّ ثىفبءح    -

 اٌؼّبٌٗ ِلهثخ      -

 ال٠ٛعل
ٔظو ِغ 

 اٌْىو ،،

 04/00 َ َ فب٠ل 5

 ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خلٛاػل اٌج١بٔبد  -

 اٌَغالد االكاه٠خ   -

 إٌْوح اٌْٙو٠خ ٌٍّؼٍِٛبد   -

 اٌزله٠ت ٚوفبءح ا عٙيح     -

لٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ ٚاال١ٌخ     -

 ِىزٍّخ  

 اٌزؾل٠ش ا٢ٌٝ ٌٍج١بٔبد       -

  إلاه إٌْوٖ اٌْٙو٠ٗ ثبٔزظبَ     -

 ال٠ٛعل
ٔظو ِغ 

 اٌْىو  ،،

 09/00 ِل٠ٕخ اٌمٖب١ٕٓ 6

 لٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ   -

 إٌْوح  اٌْٙو٠خ ٌٍّؼٍِٛبد   -

 1اٌَغالد اإلكاه٠خ   -

 اٌزله٠ت ٚوفبءح ا عٙيح     -

 ٛاػل اٌج١بٔبد ا١ٌل٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ  رؾل٠ش ل  -

 االٔزظبَ فٝ  إلاه إٌْوح اٌْٙو٠خ    -
 ال٠ٛعل

ٔظو ِغ 

 اٌْىو ،،

                                                                                                                                                                                                                                

 ٠ؼزّــــل ،،                                                                                   

                                             بدِل٠و ػبَ ِووي اٌّؼٍِٛ                                                                    
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ٍِ ّششج اىَؼيىٍاخ اىشهشَح  ىَحافظح اإلسَاػُيُح ػذد 

 8112ً دَسَثششهش 

االســٌ /...........................اىىظُفح 

................................. / 

 

 ً٘ رٛك االٍزّواه فٝ اِلاكن ثَٕقخ ِٓ إٌْوح فالي اٌْٙو اٌمبكَ       -0

  ٚاٌج١بٔبد ٌٍمطبػبد اٌقل١ِـــخ       ِٗب هأ٠ه فٝ اٌّئّواد اٌغل١ٌٚ -8

  ِب هأ٠ه فٝ ؽبٌخ كػُ اٌمواه اٚ اٌزٛلؼبد اٌَّزمج١ٍـخ اْ ٚعلاد   -3

          ٘ـً رضك فٝ اوزّبي ٚكلخ ٚرؾل٠ــش اٌج١بٔـبد اٌــــٛاهكح         -4

 ٘ـً ٕ٘ــبن ػبهــل ِٓ ٘ــنٖ إٌْــوح ِٚــب ٘ــٛ ؟        -5
 

                                                                          

 

                                                                          

 

        ِٚب ٘ٝ ؟ أفوٜأٜ ِٛٙٛػـبد اٚ أثـٛاة  اٙبفخ٘ـً رـٛك  -6
                                                                         

                                                                     

                                                                     

                                                                     
 

 

 

 

 

 
 

ٚاٌقجوح  ثبٌوأُٞ  ٝ رط٠ٛو ْٔوح اٌّ ٍِٛبد ٌىً ِٓ عبْٚ ٍٚب٘

   ٚوً ِٓ رفًٚ ٚلبَ ثًّء ٘نا إٌّٛمط ٚإهٍبٌٗ إ١ٌٕب
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شنــــــش 

 وذقذَــــــش
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