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 الموضـــــــــــوع مسلسل

 رقم الصفحة

 إلـــى مـــن

 6 1 النشــــــاط اإلعــــــــالمى 1

 24 7 قطـــــــــــاع التموٌن واالستهالك 2

 33 25 قطــــــــــــاع الطب البٌطرى 3

 44 31 قطــــــــاع االنتاج الحٌوانى والسمكى 4

 53 44 مــــــــع القانـــــــــــون 5

 52 51 المكتبـــــــــــــــــــــة 6

 54 53 إسهامـــــــات المركـــــــــز 7

 56 55 تابع الموضوعـــات االختٌارٌـــــــة 4

 - 57 تقرٌــــــر المتابعــة المٌدانٌــــة 4

 - 54 نمــــوذج استطــالع الـــــــرأي 13
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 " تاإلمساػيٍيحG.I.Sوشيس اٌتىميح احملٍيح وحدج وظم املؼٍىماخ اجلغسافيح "

 

 G .I.Sلبَ اٌذوزٛس ٘شبَ اٌشش٠ف ٚص٠ش اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ ، ثافززبذ ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ 

اٌدذ٠ذح ثذ٠ٛاْ ػبَ ِحبفظخ االعّبػ١ٍ١خ ٚاٌزٝ رؼزّذ ػٍٝ اعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب اٌحبعت ا٢ٌٝ فٝ 

رد١ّغ ِٚؼبٌدخ ٚرح١ًٍ اٌج١بٔبد اٌّشرجطخ ثّٛالغ خغشاف١خ العزٕزبج ِؼٍِٛبد راد أ١ّ٘خ وج١شح فٝ 

ع ٍِف  ارخبر اٌمشاس ف١ّب ٠زؼٍك ثشأْ اٌضساػخ ٚرخط١ظ اٌّذْ ٚاٌزٛعغ اٌغىٕٝ ٚاٌزؼبِالد َ

 اعزشداد أساضٝ اٌذٌٚخ ٚلشاءح اٌج١ٕخ اٌزحز١خ ٌٍّذْ ٚرحذ٠ث اٌج١بٔبد ٚرذل١مٙب .

خبء رٌه خالي ص٠بسح ٚص٠ش اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ ٚ٘شبَ اٌٍٙجبٚٞ ِغبػذ ٚص٠ش اٌز١ّٕخ ٌزط٠ٛش اٌّح١ٍبد 

ٍٛاء ، ٌّحبفظخ اإلعّبػ١ٍ١خ ، ٚثحضٛس اٌٍٛاء اٌغ١ذ ػجذ اٌفزبذ حشحٛس ِحبفظ شّبي ع١ٕبء ، ٚاٌ

 أحّذ حبِذ ِحبفظ اٌغ٠ٛظ .
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 فىش مسوص مؼٍىماخ ودػم إختاذ اٌمساز تاإلمساػيٍيح تاملسوص األوي مىسز ػًٍ مستىي اجلمهىزيح

 

أػٍٓ إٌّٙذط ١ٌٚذ خّبي اٌذ٠ٓ سئ١ظ لطبع ِٛاسد اٌج١بٔبد ثّشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس 

اٌمشاس ثذ٠ٛاْ ػبَ ِحبفظخ االعّبػ١ٍ١خ لذ  ثّدٍظ اٌٛصساء ، أْ ِشوض ِؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر

حصً ػٍٝ اٌّشوض األٚي ِىشس ػٍٝ ِغزٜٛ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد ثّخزٍف ِحبفظبد اٌدّٙٛس٠خ 

ػٕذ اٌزم١١ُ ٌٍّشاوض خالي اٌغزخ أشٙش اٌّبض١خ ، ٚاٌزٝ شٍّذ حصٛي اٌّشوض خالي شٙش د٠غّجش 

% ٚفٝ ِبسط  10.9 ٠7102ش % ٚفٝ ٠ٕب11.0ػٍٝ اٌّشوض األٚي ِىشس ثٕغجخ  7106اٌّبضٝ 

 % .17.6حصً اٌّشوض ػٍٝ  7102% ٚخالي شٙش أثش٠ً اٌّبضٝ  11.0 7102
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 حمافظ اإلمساػيٍيح يتفمد مشسوع مسوص شثاب لسيح "األمً" مبسوص اٌمىطسج شسق

 

شق ، لبَ اٌٍٛاء ٠ظ طب٘ش ِحبفظ اإلعّبػ١ٍ١خ ٠شافمٗ ِزٌٛٝ حغٓ سئ١ظ ِشوض ِٚذ٠ٕخ اٌمٕطشح ش

ٚاٌؼم١ذ ٘شبَ ِحّذ ػٍٝ اٌّغزشبس اٌؼغىشٜ ٌٍّحبفظخ ، ثض٠بسح ١ِذا١ٔخ ٌمش٠خ األًِ اٌدذ٠ذح ٌشجبة 

اٌخش٠د١ٓ ٚصغبس اٌّضاسػ١ٓ ثمطبع ِشوض ِٚذ٠ٕخ اٌمٕطشح ششق ٚرٌه ٌزفمذ ِٚزبثؼخ اٌّٛلف 

د اٌّشوض خ ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ أشبءاشوض اٌشجبة اٌدذ٠ذ ثبٌمش٠خ ِٚزبثؼاٌزٕف١زٜ ٌّششٚع أشبء ِ

ٚاٌزٝ رشًّ اٌٍّؼت اٌمبٔٛٔٝ ٚاٌىبفز١ش٠ب ٚاٌّجٕٝ األداسٜ ٚغشف خٍغ اٌّالثظ ٚاٌحّبِبد ٚرٌه 

 ٌٍٛلٛف ػٍٝ ٔغت اٌزٕف١ز ٚاػطبء دفؼخ ٌٍؼًّ ثبٌّششٚع .

ء ِٓ دُ اٌؼًّ ثبٌّششٚع ٚعشػخ االٔزٙبٚلذ أوذ اٌّحبفظ خالي اٌض٠بسح ػٍٝ ضشٚسح ِضبػفخ ح

 جشٔبِح اٌضِٕٝ اٌّحذد ٌٗ .رٕف١زٖ ٚفمب ٌٍزٛل١زبد ٚاٌ
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 099إتفاليح مغ صىاديك ػستيح ٌإلستثماز  21وشيسج اإلستثماز: تسوامح اٌتىميح تسيىاء يشمً 
 مٍيىن دوالز

  
 

أشبدد اٌذوزٛسح عحش ٔصش ٚص٠شح االعزثّبس ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ ثّؼذالد ئٔدبصاد اٌمٛاد اٌّغٍحخ ٌٍّششٚػبد 

اٌز٠ّٕٛخ ٚاٌخذ١ِخ اٌزٝ ٠دشٜ رٕف١ز٘ب فٝ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ثد١ّغ ِحبفظبد ِصش ٚفك اٌدذٚي اٌضِٕٝ اٌّحذد ٌٙب ، 

ٌفزبذ اٌغ١غٝ ٚخٗ اٌحىِٛخ ثغشػخ ئٔدبص ِششٚػبد اٌز١ّٕخ فٝ ع١ٕبء ثصفخ خبصخ ، ِإوذح أْ اٌشئ١ظ ػجذ ا

ٌّب ٌٙب ِٓ دٚس فٝ رٛف١ش خذِبد ٌٍّٛاط١ٕٓ ، ٚر١ّٕخ ع١ٕبء ِٚغبّ٘زٙب فٝ رٛف١ش فشص ػًّ ٌٍشجبة ٚإٌغبء ، 

 ٚسفغ ِغزٜٛ ِؼ١شزُٙ .

ارفبل١خ ر٠ًّٛ  07بِح اٌز١ّٕخ ٠شًّ ٚأوذد أْ ر١ّٕخ ع١ٕبء ٘ٝ أفضً طش٠ك ٌٍمضبء ػٍٝ اإلس٘بة ، ٚأْ ثشٔ

ِششٚػبد ِٓ اٌصٕذٚق اٌغؼٛدٜ ٌٍز١ّٕخ ، ثخالف ئرفبل١بد ر٠ًّٛ أخشٜ ِغ ثبلٝ اٌصٕبد٠ك اٌؼشث١خ ، ِثً 

ِحطبد ٌزح١ٍخ ١ِبٖ اٌجحش،  ١ٍِ6ْٛ دٚالس ، إللبِخ  111اٌصٕذٚق اٌى٠ٛزٝ ، اٌزٜ ٠غبُ٘ فٝ ر١ّٕخ ع١ٕبء ثـ

 ردّؼب ثذ٠ٚب. 76ٌـ ٚرٛص١ً خطٛط اٌىٙشثبء ٚاٌّحٛالد

خبء رٌه خالي ص٠بسرٙب ٌّحبفظخ اإلعّبػ١ٍ١خ ٌزفمذ ِششٚع ئٔشبء أضخُ عحبسح ٌٕمً ١ِبٖ اٌشٜ ِٓ ِصشف 

اٌّحغّخ غشة اإلعّبػ١ٍ١خ ئٌٝ ششلٙب أعفً لٕبرٝ اٌغ٠ٛظ اٌدذ٠ذح ٚاٌحب١ٌخ ثبٌمشة ِٓ ِؼذ٠خ عشاث١َٛ ، ٚرٌه 

سافمٙب خالي اٌض٠بسح اٌٍٛاء ِحّذ ٔبصش سئ١ظ خٙبص اٌزؼ١ّش ، ثّٕطمخ ِٕطمخ عشاث١َٛ ثششق لٕبح اٌغ٠ٛظ ، ٚلذ 

ٚإٌّٙذط أحّذ عؼذ صغٍٛي ِذ٠ش ػبَ لطبع اٌّششٚػبد ، ٚإٌّٙذط أحّذ اٌذ٠جبٜٚ ِّثال ػٓ ٚصاسح اٌّٛاسد 

 اٌّبئ١خ ، ٚاٌشٜ ٚإٌّٙذط أحّذ اٌشبِٝ سئ١ظ لطبع األٔفبق .
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 21مشسوػا ٌٍشثاب تإمجاىل  2991ػدد  تىفير يؼٍه" طاهس " خالي اختماع اجملٍس اٌتىفيري 
مٍيىن خىيها لسوض تىىيح مه اٌثىىن اٌىطىيح ضمه املشسوع اٌمىمً ٌىشازج اٌتىميح 

 احملٍيح"مشسوػه"

 
 

أػٍٓ اٌٍٛاء ٠ظ طب٘ش ِحبفظ االعّبػ١ٍ١خ أْ اخّبٌٝ ػذد اٌّششٚػبد اٌزٝ رُ رٕف١ز٘ب ػٍٝ أسض اٌّحبفظخ 

ِششٚػب ٌٍشجبة  0117اٌّششٚع اٌمِٛٝ ٌٛصاسح اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ "ِششٚػه" لذ ثٍغذ ػذد ٚرٛاثؼٙب ِٓ خالي 

 7156أٌف خ١ٕٙب ٚأربحذ ػذد  ١ٍِ977ْٛ ٚ 60ثاخّبٌٝ لشٚض ١ِغشح ِٓ اٌجٕٛن اٌٛط١ٕخ ثٍغذ ل١ّزٙب 

 فشصخ ػًّ ألثٕبء اٌّحبفظخ ٚرٛاثؼٙب .

جٛػٝ ٌّزبثؼخ اٌّٛلف اٌزٕف١زٜ ٌمشاساد اٌّدٍظ خبء رٌه خالي سئبعخ اٌّحبفظ ٌدٍغخ االخزّبع اٌذٚسٜ االع

اٌزٕف١زٜ ثحضٛس ِحّذ ػجذ اٌغالَ اٌص١شح اٌغىشر١ش اٌؼبَ ٌٍّحبفظخ ٚ إٌّٙذط ػجذ هللا اٌضغجٝ اٌغىشر١ش اٌؼبَ 

اٌّغبػذ ٚاٌؼم١ذ ٘شبَ ِحّذ ػٍٝ اٌّغزشبس اٌؼغىشٜ ٚسؤعبء اٌّشاوض ٚاٌّذْ ٚاألح١بء ِٚذ٠شٜ اٌؼَّٛ ٚٚوالء 

 خزٍف ِذ٠ش٠بد اٌخذِبد .اٌٛصاسح ٌّ

ٚخالي االخزّبع رُ اٌزأو١ذ ػٍٝ اعزّشاس رٕف١ز حّالد اٌشلبثخ اٌز١ٕ٠ّٛخ ػٍٝ خ١ّغ األعٛاق ِٕٚبفز اٌج١غ ٌد١ّغ 

اٌغٍغ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش اٌمذس األوجش ِٓ و١ّبد اٌٍحَٛ اٌطبصخخ ٚاٌّدّذح ثد١ّغ إٌّبفز ٚاٌّدّؼبد خالي رٍه 

ػ١ذ األضحٝ اٌّجبسن ِغ األخز فٝ االػزجبس رشذ٠ذ اٌّشالجخ ػٍٝ خ١ّغ األعٛق اٌفزشح ٚاعزؼذادا ٌمشة حٍٛي 

 ٚضجظ األعؼبس ِٚىبفحخ اٌغالء ٚاٌؼًّ ػٍٝ رخف١ف ٚسفغ اٌؼتء ٚاٌّؼبٔبح ػٓ وبً٘ اٌّٛاط١ٕٓ.

" " ح١ث رُ cوّب رُ ِزبثؼخ اٌّٛلف اٌزٕف١زٜ ٌخطخ اٌّحبفظخ ٌّىبفحخ ِشض االٌزٙبة اٌىجذٜ اٌٛثبئٝ ف١شٚط

% ِٓ اٌّغزٙذف ِٓ اٌخطخ ٚٔٙٛ اٌّشحٍخ األٌٚٝ ٚلذ ثٍغ ػذد 11ٔزٙبء ِٓ ٔٙٛ ٚرٕف١ز ِب ٠ض٠ذ ػٓ ٔغجخ اال

 حبٌخ رحذ اٌؼالج ٚال رٛخذ أٜ لٛائُ أزظبس. 761حبٌخ ثبإلضبفخ ئٌٝ ػذد  03427اٌحبالد اٌزٝ رُ ػالخٙب 

ذٚسح ِٙشخبْ االعّبػ١ٍ١خ اٌذٌٚٝ ٚخالي االخزّبع رُ ئعزؼشاض ِٚزبثؼخ االعزؼذاداد ٚاٌزشر١جبد اٌالصِخ ٌ

دٌٚخ أخٕج١خ ٚػشث١خ  04أغغطظ اٌدبسٜ ثّشبسوخ ػذد  76ئٌٝ  70اٌثبِٓ ػشش اٌّمشس ٌٗ خالي اٌفزشح ِٓ 

ٚعجغ فشق ِح١ٍخ وّب رُ ِزبثؼخ اٌّٛلف اٌزٕف١زٜ ألػّبي اٌٍدٕخ اٌؼ١ٍب إلعزشداد أساضٝ اٌذٌٚخ ٚرم١ٕٓ ٚضغ ا١ٌذ 

 . اضٝ اٌزٝ ثٙب صساػبد خبدحٌٛاضؼٝ ا١ٌذ اٌدبد٠ٓ ػٍٝ االس

 

 

5 



 7102ػذد أغغطظ                 ٔششح ِحبفظخ االعّبػ١ٍ١خ                                                  

 افتتاح مهسخان االمساػيٍيح اٌدوىل اٌثامه ػشس ٌٍفىىن اٌشؼثيح ..

 

ٚعظ حشذ خّب١٘شٜ وج١ش لبَ اٌذوزٛس ٘شبَ اٌشش٠ف ٚص٠ش اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ، ٚاٌىبرت حٍّٝ إٌُّٕ ٚص٠ش اٌثمبفخ، 

اإلعّبػ١ٍ١خ اٌذٌٟٚ اٌثبِٓ ػشش ٌٍفْٕٛ اٌشؼج١خ  ٚاٌٍٛاء ٠ظ طب٘ش ِحبفظ اإلعّبػ١ٍ١خ ،ثبفززبذ فؼب١ٌبد ِٙشخبْ

ٚاٌزٜ أل١ُ ػٍٝ خشجخ اٌّغشذ اٌص١فٝ اٌّىشٛف ثمصش اٌثمبفخ، ثحضٛس اٌٍٛاء ػبدي اٌغضجبْ ِحبفظ 

ثٛسعؼ١ذ، ٚاٌٍٛاء أحّذ حبِذ ِحبفظ اٌغ٠ٛظ ٚاٌشبػش أششف ػبِش سئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمصٛس اٌثمبفخ، ٚاٌٍٛاء 

ص٠ش اٌذاخ١ٍخ ِذ٠ش أِٓ اإلعّبػ١ٍ١خ ٚوً ِٓ اٌغىشر١ش اٌؼبَ ٚاٌغىشر١ش اٌؼبَ اٌّغبػذ ِحّذ ػٍٝ شحبرخ ِغبػذ ٚ

ٌٍّحبفظخ، ٚػذد وج١ش ِٓ ل١بداد ٚصاسح اٌثمبفخ ٚاي ل١بداد اٌزٕف١ز٠خ ٚاأل١ِٕخ ثبٌّحبفظخ ٚٔٛاة اٌجشٌّبْ ثّحبفظخ 

 اإلعّبػ١ٍ١خ.

ٙشخبْ، أوذ " إٌُّٕ "أْ اٌٙذف األعبعٝ ِٓ ٚفٝ وٍّزٗ اٌزٝ أٌمب٘ب ٚص٠ش اٌثمبفخ خالي ِشاعُ افززبذ اٌّ

االصشاس ػٍٝ البِخ ٘زا اٌّٙشخبْ ٘ٛ رٛخ١ٗ سعبٌخ ٌٍؼبٌُ أخّغ ثأْ ِصش عزظً دائّب ٚأثذا ٚاحخ ٌألِٓ 

ٚا٢ِبْ ٚإٔٔب ٔحبسة اٌظالَ ٚاإلس٘بة ِٓ خالي اٌفٓ ٚاٌمٜٛ إٌبػّخ ٚثبٌفٓ ٚاٌثمبفخ ِٚٓ ػٍٝ أسض 

 ٌُ،أخّغ إٔٔب ِغزّشْٚ فٝ حشثٕب ضذ اٌظال١ِخ ٚاٌشخؼ١خ ٚاالس٘بة .اإلعّبػ١ٍ١خ اٌجبعٍخ ٔشعً ٌٍؼب

ٚأشبس ٚص٠ش اٌثمبفخ ئٌٝ أْ اٌّٙشخبْ رٕظّٗ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمصٛس اٌثمبفخ ٚرغزض١فٗ اإلعّبػ١ٍ١خ ع٠ٕٛب، ثّشبسوخ 

طٍك ِٓ ػٍٝ خ١ّغ ا١ٌٙئبد اٌثمبف١خ ٚفشع ثمبفخ اإلعّبػ١ٍ١خ ٚاٌّحبفظخ، ِإوذا ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌّٙشخبْ فٝ أْ ٠ٕ

أسض أحذ ِحبفظبد ِصش، ِض١فب:"ئٕٔب ٔإوذ ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ حشة اإلس٘بة خٕجب ئٌٝ خٕت ِغ لٛارٕب 

 اٌّغٍحخ ٚاٌششطخ ، ٚعٛف ٕٔزصش فٝ إٌٙب٠خ ، ِمذِب اٌشىش ٌىً ِٓ عبّ٘ٛا فٝ رٕظ١ُ اٌّٙشخبْ".

دح ٘زا اٌّٙشخبْ اٌؼبٌّٝ ٚٚضغ ِٚٓ خٙزٗ أوذ اٌٍٛاء ٠ظ طب٘ش ِحبفظ اإلعّبػ١ٍ١خ ػٍٝ ثبٌغ عؼبدرٗ ثبعزؼب

االعّبػ١ٍ١خ فٝ َ وب ٔزٙب اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ أخٕذح ٚخش٠ظ ح اٌّٙشخبٔبد اٌذ١ٌٚخ ٚأضبف أْ اٌٛفٛد اٌّشبسوخ فٝ 

دٚسح ٘زا اٌؼبَ رزحشن ثىً أِٓ ٚئعزمشاس فٝ شٛاسع اٌّذ٠ٕخ ِٚغبسحٙب ٌزمذَ فٕٛٔٙب اٌّخزٍفخ، ِّب ٠إوذ ػٍٝ أْ 

ّشبسوخ ثزٛص١ً سعبٌخ اٌّٙشخبْ ئٌٝ شؼٛثُٙ، ٚأْ ٠ٕمٍٛا ٌُٙ ِب شب٘ذٚح ثصذق، ِصش إِٔخ ِطبٌجب اٌٛفٛد اٌ

 ٚأْ ِصش لبدِخ ردبح اٌزمذَ ٚاٌشلٝ ٚاألِبْ ثم١بدح اٌشئ١ظ ػجذاٌفزبذ اٌغ١غٝ.
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 2316نشاط المخابز فً المحافظة عن عام  -1

 البٌان مركز /مدٌنة/حى م

 قطاع عام
مخابز القطاع الخاص 

 والمشروعات
مشروعات 

 بلدى

الحصر 
الجوال 

 كم/ٌوم133

عدد االرؼفة 
 /ٌوم

عدد السكان 
 التقدٌري

نصٌب السكان 
 من الخبز

 بلدى
سٌاحى 
 وافرنجً

 طباقى بلدى
سٌاحى 
 وافرنجً

 م.م اإلسماعٌلٌة 1
 236522 6272120 6522 0 52 0 16 0 61 حضر

ب 
صٌ
 ن
ح
صب
 لٌ
ٌة
ذك
 ال
قة
طا
الب
ى 
عل
ز 
خب
 ال
ف
ر
ص
ق 
بٌ
ط
 ت
تم

م 
عا
ف 
ص
 ن
ن
 م
فة
غ
ر
 أ
سة
خم
د 
ر
لف
ا

5
0
6
7

 

 651751 101520 733 0 7 0 77 0 2 رٌؾ

 م.م أبو صوٌر  2
 26213 561520 612 0 3 0 67 0 6 حضر

 612321 721200 211 0 0 0 16 0 0 رٌؾ

 م.م التل الكبٌر 3
 76176 522120 631 0 5 0 55 0 6 حضر

 22613 510000 561 0 0 0 21 0 0 رٌؾ

 م.م القصاصٌن 4
 57517 251200 515 0 7 0 27 0 6 حضر

 11320 560000 613 0 0 0 53 0 0 رٌؾ

 م.م فاٌد 5
 53613 631520 621 0 7 0 61 0 0 حضر

 662163 532000 553 0 6 0 21 0 0 رٌؾ

 م.م القنطرة غ 6
 33322 631200 620 0 5 0 63 0 0 حضر

 623327 510000 561 0 0 0 21 0 0 رٌؾ

 م.م القنطرة ش 7
 51602 650000 31 0 6 0 66 0 6 حضر

 53677 675200 667 0 6 0 63 0 0 رٌؾ

 االجمالى
 572414 2425333 2263 3 46 3 147 3 23 حضر

 667171 2241253 1746 3 6 3 263 3 3 رٌؾ

 1234441 5366253 4356 3 52 3 447 3 23 االجمالى

 

 لطاع اٌتمىيه واالستهالن
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 ** التعلٌق :نالحظ من الجدول السابق أن  

    إجماااااالى عااااادد المخاااااابز علاااااى مسااااات
)قطاا  عااما اصابح المحافظة طبقاً للتعبئاة 

بلااد   ي ٌ جااد مخااابز سااٌاحى  مخبااز 52
  افرنجى تابعة للقطا  العام .

  اساااتامر م.م ايساااماعٌلٌة بااااكبر عااادد مااان
مخباااز بلاااد   63المخاااابز البلدٌاااة فاصااابح 

% ماان ايجمااالى  ي ٌ جااد فااى 32بنساابة 
غارب مخاابز بلدٌاة مركز  فاٌد  القنطار  

 تابعة للقطا  العام.
  بالنسبة لمخابز القطا  الخاص اصابح عادد

مخباز بلاد  علاى  771المخابز البلد  بهاا 
 مست   المحافظة .

  اساااتامر م.م ايساااماعٌلٌة بااااكبر عااادد مااان
للقطا  الخاص حٌث أصبح المخابز البلدٌة 
اقل عدد من المخابز البلدٌة بالقطا  الخاص فى مركز  مدٌنة القنطر  شرق حٌث أصبح عادد % من اجمالى المحافظة  51مخبز بنسبة  662عدد المخابز بها 

 % من اجمالى المحافظة1مخبز بنسبة  53المخابز بها 
 مخباز ساٌاحى اساتؤمر مركاز  مدٌناة ايساماعٌلٌة باؤكبر عادد مان المخاابز  25أصابح  أما عدد المخابز السٌاحٌة بالنسبة للقطا  الخاص على مسات   المحافظاة

القنطار   –% من ايجمالى  أقل عدد من المخابز السٌاحٌة بالنسبة للقطا  الخاص فى المراكز ) التال الكبٌار 21مخبز سٌاحى بنسبة  53السٌاحٌة حٌث أصبح 
 % من ايجمالى 7بة مخبز بنس 5القنطر  شرق ا حٌث أصبح عددهم  –غرب 

  بالرٌف 77% بالنسبة للحضر ،  بنسبة 21 م م زعة بنسبة ج ال/ٌ 7021أن إجمالى حصة الدقٌق على مست   المحافظة % 
  للرٌف77% فى الحضر  بنسبة 21رغٌف/ٌ م م زعة بنسبة  2011520بلغ اينتاج الٌ مً لالرغفة % 
  لذلك لم ٌحتسب نصٌب الفرد طبقاً لعدد السكان  انما ٌحتسب  5067رغٌف للفرد من نصف عام  2بمعدل تم تطبٌق منظ مة صرف الخبز على البطاقة الذكٌة 

 طبقاً لعدد ايفراد بالبطاقة الذكٌة

 
 -** التوصٌات :

  ذلك يستمرار نجاح المنظ مة  زٌاد  اينضاط بها . تكمٌف المتابعة المتمٌز   الرقابة التم ٌنٌة على المخابز  العمل على تحسٌن ج د  الرغٌف 
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 تطور نصٌب السكان من المخابز: -2

 البٌان السنة

 عدد المخابز
عدد السكان 

 التقدٌرى

نصٌب 

السكان من 

 المخابز

 االجمالى ٌدوي نصؾ آلً آلً

 خاص حكومى خاص حكومى خاص حكومى خاص حكومى

عام 

2314 

 2576 277712 622 62 0 0 673 62 7 - حضر

 5127 127611 523 6 0 0 521 6 6 - رٌؾ

عام  

2315 

 2007 223307 615 67 - - 611 67 2 - حضر

 5165 120323 521 2 - - 527 5 2 6 رٌؾ

عام 

2316 

 5332 215367 615 50 - - 611 50 2 - حضر

 5130 111611 521 2 - - 527 5 2 6 رٌؾ

 
 
 
 

 
 

 نالحظ من الجدول السابق أن   -** التعلٌق :
 رٌف على مست   ال فى الحضر بز امخ ا725حك مى  خاص ) 5061عدد المخابز عام  بلغ اجمالى

 المحافظة 

  5061كما هى فى عام  بزامخ 3ؤصبح ب 5062عام فى اما المخابز ايلٌة  

   بز بنسبة امخ 1بزٌاد  قدرها  5061بز فى عام اا مخ752عددها ) فؤصبحلى آاما المخابز النصف

 5062%مقارنة بعام 6

  ا  خاص على مست   خالل سن ات البٌان س اء حك مى خاص ا  –) عام ي ٌ جد مخابز ٌد ٌة

 المحافظة 

  الحضر ، فى الرٌف ،فى لكل مخبزانسمه 5332على مست   المحافظة )من المخابز نصٌب السكان 

 0لكل مخبز ا نسمه5130)

 -** التوصٌات :
 الجدٌد  .زٌاد  عدد المخابز على مست   المحافظة  خاصة فى المناطق العمرانٌة  

 الرقابة المستمر  على المخابز لخدمة المستهلك . 

  كٌفٌة التصرف فٌها المخصصة العمل على تشدٌد الرقابه على حصص الدقٌق 
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 2316عدد البطاقات التموٌنٌة حسب النوع بالنسبة للسكان بمراكز المحافظة عام -3

مركز / مدٌنة / 

 حى
 البٌان

عدد السكان 

 التقدٌرى

عدد 

 مكاتب

 التموٌن

عدد 

بقالٌن 

 التموٌن

 عدد االسر

 عدد البطاقات

 دعم جزئى دعم كلى 

 فرد بطاقة  فرد بطاقة

 م.م االسماعٌلٌة

 536716 33725 32203 11 2 236522 حضر

ى
زئ

ج
م 

ع
 د

جد
ٌو

ال 
 

 121215 35461 26101 71 7 651751 رٌؾ

 م.م ابو صوٌر
 33335 4436 1375 67 6 26213 حضر

 45443 26323 76723 22 5 612321 رٌؾ

 م.م التل الكبٌر

 34364 11427 60722 66 6 76176 حضر

 42654 13337 62135 53 7 22613 رٌؾ

 م.م القصاصٌن

 47344 15262 1011 22 6 57517 حضر

 34164 12274 63731 52 5 11320 رٌؾ

 م.م فاٌد
 2635 4346 1072 3 6 53613 حضر

 71757 22164 53720 70 2 662163 رٌؾ

 م.م  القنطرة غ

 43141 11446 3120 67 6 23356 حضر

 66334 14432 57332 21 2 33322 رٌؾ

 م.م القنطرة ش

 22133 6537 1111 3 6 51602 حضر

 17461 5354 1021 3 2 53677 رٌؾ

 إجمالى المحافظة

 532374 152346 143233 167 4 572414 حضر

 444546 133424 166744 223 23 667177 رٌؾ

 446663 245473 334444 347 32 1234441 جملة
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 أن :ٌتضح  ** التعلٌق : من الجدول السابق 

  نسمة  6523336أصبح  5061عدد السكان على مست   المحافظة لعام 

 من 53مكاتب فى الحضر بنسبة  3مكتب منهم  25على مست   المحافظة  عدد مكاتب التم ٌن %

 % من ايجمالى 15مكتب تم ٌن بنسبة  52فى الرٌف فؤصبح عدد المكاتب  اايجمالى أم

  مكتب فى  611بقالة تم ٌن مقسمة الى  231أما عدد بقالٌن التم ٌن على مست   المحافظة أصبح

 % من ايجمالى 21بقالة بنسبة  550فى الرٌف أما % 72بنسبة الحضر 

  من 25بقالة تم ٌن بنسبة  657استؤمر مركز  مدٌنة ايسماعٌلٌة بؤكبر عدد من البقالٌن فؤصبح %

 ايجمالى .

  27% للحضر ، 71اسر  مقسمة بنسبة  203333اما عدد ايسر المستفٌد  من بطاقات التم ٌن %

    المحافظة للرٌف من اجمالى عدد ايسر على مست

  بطاقة ذكٌة )دعم كلىا مستفٌد منها  532310اجمالى عدد البطاقات على مست   المحافظة

 657532ٌنة ايسماعٌلٌة بؤكبر عدد من البطاقات حٌث أصبح دفرد استؤمر مركز  م 371110

 % من اجمالى البطاقات 72بنسبة 

 . ي ٌ جد بطاقات دعم جزئى على مست   المحافظة 

 بطاقة بنسبة  66332ن البطاقات فى مركز  مدٌنة القنطر  شرق حٌث بلغ عدد البطاقات أقل عدد م

 % من اجمالى البطاقات دعم كلى .7

 ** التوصٌات :

  0العمل على تسهٌل استخراج البطاقات التم ٌنٌه الجدٌد   

 0العمل على اعاد  اضافة الم الٌد الغٌر مقٌدٌن على البطاقات التم ٌنٌه  
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 2316عدد الجمعٌات التعاونٌة حسب النوع عن العام –4

 م
مركز / مدٌنة / 

 حى
 البٌان

 عدد السكان التقدٌري

 عدد االسر

 عدد الجمعٌات 

 اجمالى منزلٌة استهالكٌة إناث ذكور

1 
 

م.م 
 االسماعٌلٌة

 24 2 27 32203 636012 630610 حضر

 - - - 26101 15061 17760 رٌؾ

 صوٌرم.م ابو  2
 - - -       1375 62231 62112 حضر

 6 3 3 76723 36610 37111 رٌؾ

 القصاصٌنم.م  3
 - - - 1011 66336 65532 حضر

 3 1 2 63731 23526 23133 رٌؾ

 التل الكبٌرم.م  4
 - - - 60722 50135 50323 حضر

 7 4 3 62135 51161 53226 رٌؾ

 م.م فاٌد 5
 - - - 1072 62332 67631 حضر

 3 1 2 53720 22231 23225 رٌؾ

 م.م القنطرة غ 6
 - - - 3120 63313 63372 حضر

 6 5 1 57332 73313 26022 رٌؾ

 م.م القنطرة ش 7
 - - - 1111 62251 62113 حضر

 1 - 1 1021 62623 62001 رٌؾ

 إجمالى المحافظة
 24 2 27 143234 245721 247343 حضر

 26 14 12 166744 325454 341714 رٌؾ

 55 16 34 334444 611174 624412 االجمالى
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 أن :ٌتضح  التعلٌق : من الجدول السابق ** 
  جمعٌاة  23ساتهالكٌة ا ة الاى جمعٌاة مقسام 22لى مست   المحافظة عإجمالى عدد الجمعٌات التعا نٌة

 من إجمالى عدد الجمعٌات %53جمعٌة بنسبة  61 المنزلٌةعدد الجمعٌات  جمالى % من اي16بنسبة 
  نهااا مجمعٌااة  53اسااتؤمر م.م ايسااماعٌلٌة بااؤكبر عاادد ماان الجمعٌااات ايسااتهالكٌة حٌااث بلااغ عااددهم           

 . % من ايجمالى1جمعٌة منزلٌة بنسبة  5، % من إجمالى 32بنسبة  استهالكٌةجمعٌة  51
  5بنسابة جمعٌاة اساتهالكٌة  6مركز  مدٌنة القنطر  شرق حٌث بلغ عادد اقل عدد من الجمعٌات فى% 

 . ايجمالىمن 

 ** التوصٌات :

بكمٌات  فٌر  لسد حاجة الم اطنٌن لممل هذه السلع العمل على ت فٌر السلع ايستهالكٌة بهذه الجمعٌات  
 0الضر رٌة  محاربة الغالء  اإلستغالل التجار  

اإلسااتهالكٌة  تاادعٌمها بتاا فٌر القاار ن التعا نٌااه للقٌااام بااد رها فااى خدمااة التجااار   الجمعٌاااتتشااجٌع  
  0الداخلٌة  

التااى ٌ جااد بهااا عاادد قلٌاال ماان العماال علااى زٌاااد  عاادد الجمعٌااات بان اعهااا المختلفااة خاصااة بااالمركز  
 الجمعٌات.

 

 

 تطور المنصرؾ من المواد الؽذائٌه التموٌنٌه للمحافظة -5

 
 السنة

 
 البٌان

 السكر 
 طن( –)ك 

 الزٌت
 طن( -)ك

إجمالً عدد السكان 
 التقدٌرى

 نصٌب السكان
 ) كجم /فرد ( 

 زٌت سكر إناث ذكور

 6 6.2 230176 23130 6610.53 6111ر123 حضر 2314عام 
 رٌؾ

جنٌه  62تم تطبٌق منظ مة التم ٌن بنظام البطاقات الذكٌة حٌث أصبح للفرد مبلغ  حضر 2315عام 
 رٌؾ شهرٌاً كدعم ٌتم ايختٌار بقٌمته من السلع  المعر ضة

 2316عام 

 532156 531.32 272.660 361.310 حضر

تم تطبٌق منظ مة السلع 
التم ٌنٌة لٌصبح نصٌب 
الفرد ال احد من قٌمة 

جنٌه اعتبار  62الدعم 
 6/7/5061من 

 ٌصرف بالكر ت 
 الذكٌة 

 252723 276163 152.610 320.133 رٌؾ

 
 
 

 :نالحظ ان** التعلٌق : من الجدول السابق 
  62حٌث اصبح للفرد مبلغ  5062تم تطبٌق منظ مة التم ٌن بنظام البطاقات الذكٌة خالل عام 

من السلع المعر ضة  التى ت فرها  الد لة حٌث ٌت فر  ايختٌار بقٌمتهجنٌها شهرٌا كدعم ٌتم 

مم تمت زٌاد  الى كل فرد فى  لمدٌرٌة التم ٌن الدعم المنصرف للم اطنٌن فى ص ر  نقدٌة فقط

 .5061جنٌها اعتبارا من شهر ٌ نٌ   56حد د 

 التوصٌات :** 

 التم ٌنٌة.لجمٌع الم اطنٌن المستحقٌن للسلع إعداد بطاقات تم ٌنٌة على  العمل  

الرقابه التم نٌه على الحصص المنصرف لالسر المستفٌده  عمل التحدٌث للبٌانات بالبطاقات  

 الذكٌه.
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 إستهالك مراكز المحافظة من المواد األساسٌة:  –  6

 البٌان مركز / مدٌنة / حى

 عدد انابٌب البوتاجاز

 تجارى منزلى

 م.م االسماعٌلٌة

 65523 721271 حضر

 21270 272667 رٌؾ

 م.م ابو صوٌر

 62203 273113 حضر

 20161 131223 رٌؾ

 م.م التل الكبٌر

 62032 611112 حضر

 51630 222271 رٌؾ

 م.م القصاصٌن

 63120 561512 حضر

 21200 725272 رٌؾ

 م.م فاٌد

 65565 615223 حضر

 57755 277162 رٌؾ

 م.م القنطرة ؼرب

 1535 672233 حضر

 65322 531637 رٌؾ

 م. م القنطرة شرق

 50603 515572 حضر

 60022 621655 رٌؾ

 إجمالى 

 33002 6131510 حضر

 613617 5137212 رٌؾ

 276177 4541435 إجمالى 
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 التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق : **

  انب بة  7323065اصبح المحافظة  منزلى  تجار  على مست  انابٌب الب تاجاز  الى عدداجم

% من ايجمالى  ايستهالك التجار  اصبح 37منزلى بنسبة  7236322بنسبة  م زعة

 % من ايجمالى.1انب بة بنسبة  511611

 من 55انب بة بنسبة  6000710تهالك منزلى حٌث اصبح استامر م.م ايسماعٌلٌة باكبر اس %

ايجمالى اما ايستهالك التجار  فى م.م ايسماعٌلٌة استامر باكبر عدد من ايستهالك حٌث 

 % من ايجمالى.63انب بة بنسبة  73113اصبح 

  فى  ا% من ايجمالى ام23انب بة بنسبة  6131510ان ايستهالك المنزلى فى الحضر اصبح

 من ايجمالى.% 16انب بة بنسبة  5137212ٌف اصبح الر

  من ايجمالى اما فى 52انب بة بنسبة  13002اما ايستهالك التجار  فى الحضر اصبح %

 %.12انب بة بنسبة  613617فاصبح  الرٌف 

 التوصٌات :** 

 العمل على ت صٌل الغاز الطبٌعى للمراكز المحر مة 
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 2316االستهالك السنوي للبوتاجاز المعبؤ لالستهالك المنزلً وؼٌر المنزلً عن عام  -7

المركز/ المدٌنه / 
 عدد االسر عدد السكان البٌان الحى

االستهالك السنوي من البوتاجاز المعبؤ بااللؾ 
 اسطوانه

عدد 
 المستودعات

عدد منافذ 
توزٌع 
 البوتاجاز

متوسط 
نصٌب 

المنفذ من 
 االسطوانات

 

متوسط 
نصٌب االسرة 

من المفذ 
 )ألؾ/أسرة(

متوسط 
استهالك 
االسرة 

 باالسطوانة

نسبة 
استهالك 
المركزى 
اجمالى 
 المحافظة

استهالك 
 منزلى

استهالك ؼٌر 
 منزلى

اجمالى 
 استهالك

 60 2 71122 527135 5 5 713237 65523 721271 32203 236522 حضر م.م االسماعٌلٌة

 65 63 62307 533351 5 5 213127 21270 272667 26101 651751 رٌؾ

 م فاٌدم.
 1 77 2356 635023 5 5 217011 62203 273113 1375 26213 حضر

 62 61 60212 635023 7 7 153627 20161 131223 76723 612321 رٌؾ

 م القصاصٌن3م
 7 61 2563 37337 5 5 633113 62032 611112 60722 76176 حضر

 3 52 1331 633113 5 5 213221 51630 222271 62135 22613 رٌؾ

 م التل الكبٌر3م
 2 22 2022 661265 5 5 522052 63120 561512 1011 57517 حضر

 60 55 1731 571135 2 2 710072 21200 725272 63731 11320 رٌؾ

 م.م أبو صوٌر
 7 57 1072 637210  حد  تعبئة 6 637210 65565 615223 1072 53613 حضر

 3 65 1173 652071 2 5 213621 57755 277162 53720 662163 رٌؾ

 م.م القنطرة شرق
 2 62 3120 673330  حد  تعبئة --- 673330 1535 672233 3120 23356 حضر

 1 65 57332 200071 6 6 200071 65322 531637 57332 33322 رٌؾ

 م.م القنطرة ؼرب
 1 66 2233 671611 5 6 535226 50603 515572 1111 51602 حضر

 2 63 2263 12033 5 2 671612 60022 621655 1021 53677 رٌؾ

 اجمالى المحافظة
 1445263 44333 1747263 143233 572414 حضر

13 13+2 
 وحدة تعبئة

757135 11434 12 34 

 61 16 4411 174464 17 17 2472744 174174 2744575 166744 667177 رٌؾ

 27 4454312 276177 4541435 334447 1234441 جملة
27 +2 

 وحدة تعبئة
167514 13643 15 133 
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16  ** التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق أن :

 بدائر  المحافظة  اجمالى عدد مست دعات اسط انات الب تاجاز 

 7323065 حد  تعبئة استهالك سن    5 عدد مست د   51

 اسط انة منها:

 7236322  37اسط انة استهالك منزلى بنسبة% 

 511611  م زعٌن 1اسط انة استهالك غٌر منزلى بنسبة  %

 % بالرٌف16% بالحضر ، 23بنسبة 

  أسر  /منفذ  60130بلغ مت سط نصٌب ايسر  من المنافذ 

  اسط انة/ منفذ 611263بلغ مت سط نصٌب المنفذ من ايسط انات 

 ** التوصٌات :

 المحر مة من الغاز الطبٌعى.أسط انات الب تاجاز لالستهالك المنزلى  غٌر المنزلى  خاصة بالمراكز اعداد العمل على زٌاد   

 سط انات الب تاجاز للحد من مخاطر استعمالها .يعمل صٌانه د رٌه  

 

02 



 7102ػذد أغغطظ                 ٔششح ِحبفظخ االعّبػ١ٍ١خ                                                  

 6231عام نسبة االسر المخدومة بشبكات الؽاز الطبٌعى  -4

 

 البٌان المركز
 عدد االسر بااللؾ

 التقدٌري

االستهالك 

المنزلى من الؽاز 

سنوٌا بالمتر 

 المكعب

عدد االسر 

المخدومة 

شبكات الؽاز 

 الطبٌعى بااللؾ

نسبة االسر 

المخدومة الى 

 اجمالى االسر

متوسط استهالك 

االسرة من الؽاز 

 /اسرة3م

مركز ومدٌنة 

 االسماعٌلٌة

 27 %25 65333 2274333 432663 حضر

 - - - - - رٌؾ

 27 %25 65333 2274333 342663 االجمالى

 

 

 

 ** التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق ان :

  حضر بأسر   جمٌعهم  ا65333بدائر  المحافظة)الغاز الطبٌعى من المخد مة  األسراجمالى عدد

 سنوٌا  2274333بمعدل استهالك  مدٌنة االسماعٌلٌة

 52الى اجمالى ايسر  ت نسبة ايسر المخد مةبلغ% 

 اسر   سن ٌا2م %51من الغاز الطبٌعى بلغ مت سط استهالك األسر / 

 التوصٌات ** 

 قلاة ايخطاار  العمال علاى حال  المحافظاة لساه لة اساتعماله مراكازادخال الغاز الطبٌعى لباقى  

 .ازمة الب تاجاز
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 6231عدد محطات الوقود داخل وخارج الكتلة السكنٌة بالمحافظه عام -4 
 

 البٌان المركز

نسبة المحطات  عدد محطات الوقود
داخل الكتلة 
السكنٌة الى 
إجمالى عدد 

 المحطات

 مالحظات
 اجمالى خارج داخل

 ادارة المدٌنة

 62 7 3 حضر

17% 

 

  0 0 0 رٌؾ

  67 6 62 اجمالى

 ادارة المركز

 1 0 1 حضر

12% 

 

  2 7 6 رٌؾ

  66 7 1 اجمالى

 ادارة التل الكبٌر

 0 0 0 حضر

13% 

 

  3 5 1 رٌؾ

  3 5 1 اجمالى

 ادارة القصاصٌن

 0 0 0 حضر

12% 

 

  60 5 3 رٌؾ

  60 5 3 اجمالى

 ادارة فاٌد

 61 60 1 حضر

27% 

 

  3 6 1 رٌؾ

  57 66 62 اجمالى

 ادارة القنطرة غ

 66 2 1 حضر

11% 

 

  1 6 1 رٌؾ

  63 1 65 اجمالى

 ادارة القنطرة ش

 0 0 0 حضر

30% 

 

  5 6 6 رٌؾ

  0 0 0 اجمالى

 ادارة أبو صوٌر

 3 3 3 حضر

44% 

 

  16 2 14 رٌؾ

  16 2 14 اجمالى

 اجمالى المحافظة

 46 14 27 حضر

73% 

 

  57 13 44 رٌؾ

  133 32 71 االجمالى
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 ** التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق أن :  

  محطة وقود موزعة الى 133اجمالى عدد محطات الوقود بدائرة المحافظة : 

 % 11محطة  ق د داخل الكتلة السكنٌة بنسبة  16  -

 % 26محطة  ق د خارج الكتلة السكنٌة بنسبة  25  -

  22بالرٌف بنسبة  21%، عدد 72محطة بالحضر بنسبة  71 بعدد%. 

  محطاة بنسابة  57حٌاث بلاغ  عادد المحطاات  محطات ال ق د  عدد منبؤعلى  فاٌداستؤمر مركز  مدٌنة

% بااالرٌف ٌلٌهااا مركااز  مدٌنااة القنطاار  22%  بالحضاار ، 11ماان ايجمااالى ماا زعٌن بنساابة % 52

 % باالرٌف  23% بالحضار ، 16%مان ايجماالى  ما زعٌن بنسابة 61محطة بنسابة  63غرب بعدد 

% 2محطة بنسبة  2حٌث بلغ عدد المحطات  اقل عدد من المحطات كان بمركز  مدٌنة القنطر  شرق 

 من ايجمالى .

 ** التوصٌات :  

 العمل على انشاء محطات ال ق د الجدٌد  خارج الكتلة السكنٌة حفاظاً على البٌئة  على الم اطنٌن 
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 5061عدد محطات ال ق د التى ت فر التم ٌن بالغاز الطبٌعة عام  -60

 المحطاتإجمالى عدد  البٌان المركز م
عدد محطات 

الوقود التى بها 
 ؼاز طبٌعى

نسبة محطات 
الوقود للؽاز 
الطبٌعى الى 

إجمالى 
 المحطات %

 مالحظات

 ادارة المدٌنة 1

 %72 2 66 حضر

-
 

ى 
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طب
ز 
غا
ا 
به
ى 
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ت 
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 ا
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ج
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-
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 0 0 0 رٌؾ

 %72 2 66 اجمالى

 ادارة المركز 2

 %61 6 1 حضر

 0 0 7 رٌؾ

 %60 6 60 اجمالى

 ادارة التل الكبٌر 3

   0 حضر

   3 رٌؾ

   3 اجمالى

 ادارة القصاصٌن 4

   0 حضر

   3 رٌؾ

   3 اجمالى

 ادارة فاٌد 5

   60 حضر

   1 رٌؾ

   61 اجمالى

 ادارة القنطرة ؼرب 6

   1 حضر

   1 رٌؾ

   62 اجمالى

 القنطرة شرق إدارة 7

   1 حضر

   6 رٌؾ

   3 اجمالى

 ابو صوٌر إدارة 4

   0 حضر

   65 رٌؾ

   65 اجمالى

 اجمالى المحافظة

  6 41 حضر

  3 46 رٌؾ

  6 47 اجمالى
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 ** التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق أن :  
 ق د محطة 31عدد محطات ال ق د  بدائر  لمحافظة  اجمالى   

  مان ايجماالى بنسابة  % 50بنسابة  محطاة 61حٌث بلغ ال ق د محطاتمن  عدد  بؤكبر فاٌداستؤمر م.م

 % بالرٌف76% بالحضر ، 23

  ًمحطات  جمٌعهم بمركز  مدٌنة ايسماعٌلٌة حٌث ٌ جد  1اجمالى عدد المحطات التى بها غاز طبٌع

% مان ايجماالى 61% أما بالرٌف فت جاد محطاة  احاد  بنسابة 32محطات غاز فى الحضر بنسبة  2

 لمراكز محطات غاز طبٌعً على مست   المحافظة  ي ٌ جد فى باقى ا

  محطة تعمال  5محطات غاز طبٌعً فى مركز  مدٌنة ايسماعٌلٌة تعمل بالغاز الطبٌعً فقط   7هناك

 بالغاز الطبٌعً  البنزٌن  الس ير 

 ** التوصٌات : 

 الت سع فى ادخال خدمة الغاز الطبٌعى بمحطات ال ق د للحفاظ على البٌئة  

 المحطات خاصة بالمراكز  المدن  ذلك لخدمة أكبر عدد من السكان زٌاد  عدد 
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 تطور معدل استهالك المحافظه من المواد البترولٌة - 11
 

 السنه
 البٌان

 البٌان

بوتاجاز 
ؼٌر  –منزلى 

منزلى  
 إسطوانة

ؼاز طبٌعى    
 (3)م

 (لتر )الؾبنزٌن 
سوالر 

 لترالؾ 
زٌوت 

 طن
 شحومات

 )طن(
كٌروسٌن 
 اجمالى اخرى 43 43 الؾ لتر

 عام
2314 

 0 32 557 627000 77233 23000 0 23500 5513 6222 حضر

 0 650 232 560000 43633 52100 0 12000 0 7520 رٌؾ

عام 
2315 

 0 31 512 672000 44333 23100 - 77700 3665 6300 حضر

 0 620 700 563000 113333 25300 - 11500 - 2722 رٌؾ

 عام
2316 

 0 600 511 610000 44333 76000 - 71000 60002 6200 حضر

 0 672 760 522000 121333 21000 - 32000 - 2100 رٌؾ

 
 
 

 
 

 السابق ان :** التعلٌق : نالحظ من الجدول 

  مقارنااة55بنساابة  5061انخفااان فااى عاادد اسااط انات الب تاجاااز منزلااى  غٌاار منزلااى فااى عااام %           

 5062بعام 

  60مقارنة بالعام السابق الغاز الطبٌعى ارتفا  معدل استهالك% 

 بالعام السابقمقارنة  %3 ارتفا  معدل استهالك البنزٌن بنسبة 

  66 الزٌااااا ت  الشاااااح م مقارناااااة بالعاااااام الساااااابق بنسااااابة  السااااا يرارتفاااااا  معااااادل اساااااتهالك %

  % شح م1%زٌ ت،2س ير،

 **  التوصٌات : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              على ادخال خدمة الغاز الطبٌعى بالرٌف العمل 
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  حماٌة المستهلك -12
 

مركز / 
 مدٌنة/حى

 البٌان
عدد السكان 
التقدٌري 
 عام  البٌان

 عدد المخالفات

 مالحظات
 تسعٌرة

ؼش 
 تجارى

ؼش 
 مواصفات

انتهاء 
 صالحٌة

قطػ 
 عٌار

 ادوٌة
مواد 
 بناء

إجمالى 
 المخالفات

إجمالى 
 المحافظة

 حضر
1234441 42 23 13 14 2 - 25 156  

 رٌؾ

 
 

 التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق ان :** 

  هاى اكبار مخالفاة علاى مسات   المحافظاة لعادم ايلتازام 22مخالفة تسعٌر  بنسبة  35مخالفة منها 621اجمالى عدد المخالفات التم ٌنٌة بدائر  المحافظة بلغ  %

 % من ايجمالى.61مخالفة بنسبة  52بايسعار المجدد  لكل سلعة ، ٌلٌها مخالفات م اد البناء حٌث اصبحت 

 ماان اجمااالى 3مخالفااة بنساابة  67فااات امااا انتهاااء الصااالحٌة اصاابحت عاادد مخالفاتهااا ل% ماان اجمااالى المخا62مخالفااة بنساابة  52ح امااا الغااش التجااار  فاصااب %

 المخافات.

  من ايجمالى ،  ي ت جد مخالفات فى ايد ٌة على مست   المحافظة. 6مخالفة بنسبة  5 اقل مخالفة هى مخالفات قطع الغٌار حٌث اصبحت %  

 ات :** التوصٌ

 . من تارٌخ صالحٌتها  معاقبة من تخلف عن ايسعار المحدد   التؤكدايلتزام بالتسعٌر  الجبرٌة للسلع على مست   المحافظة  

 7102* مصدر البيبن : مديزيت التمويه والتجبرة ببالسمبعيليت                  * تبريخ البيبن : أغسطــس 
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 الحصر العام للثروة الحٌوانٌة بمحافظة االسماعٌلٌه  -1

محافظة 
 االسماعٌلٌة

 جاموس ابقار
 ماعز اؼنام ابل

 دواب
 أرانب

 طٌور

 اخرى دجاج خٌول بؽال حمٌر اناث ذكور اناث ذكور

إجمالى 
 المحافظة

14354 33433 4447 16475 2313 34333 16774 4533 1433 1133 23533 446333 454453 

 
 
 

 الجدول السابق أنه :** التعلٌق : نالحظ من 
  انااث 11ذكا ر   %22جام ساة بنسابة  52715،  عدد الجام س ذكا ر  انااث % اناث 12ذك ر   % 21بقر  بنسبة  73323عدد ايبقار ذك ر  اناث %

علاى مسات   داباة  65700دابه الد اب  % ماعز  اجمالى عدد26اغنام  نسبة % 13بنسبة  27113ايغنام   اجمالى عددابل  5060 جمال  بلغ عدد ايبل

 % خٌ ل .3% بغال  نسبة 67.2% حمٌر  نسبة 11.2بنسبة  المحافظة

 ملحوظة : ** 
 .  هذه المر   الحٌ انٌة التى تم حصرها من التحصٌن بمدٌرٌة الطب البٌطر 

 ** التوصٌات :

 ت فٌر الرعاٌة الصحٌة المستمر  للمر   الحٌ انٌة للحفاظ علٌها 

 7102طـس مصدر البيبن : مزكز معلومبث بمديزيت الطب البيطزي ببالسمبعيليت                                               تبريخ البيبن : أغس
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 لطاع اٌطة اٌثيطسي
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 2316توزٌع المجازر على مراكز المحافظة عن عام  -2

 المراكز

 عدد السكان التقدٌري
عدد مجازر 

الماشٌة 

 )مجزر(

عدد مجازر 

الدواجن 

 )مجزر(

عدد حاالت 

ذبٌح 

الماشٌة 

 رأس

عدد حاالت ذبٌح 

 إناث ذكور  الدواجن طائر

 110300 0 2 0 522035 527210 م.م االسماعٌلٌة

 5333322 50012 1 2 31111 600723 م.م ابو صوٌر

 2303703 3267 5 5 71233 73260 م.م التل الكبٌر

 - 6232 0 6 20525 26335 م.م القصاصٌن

 555577 6333 2 5 13210 15253 م.م فاٌد

 - 63607 0 5 311321 10333 م.م القنطرة ؼرب

 - - مت قف 6 مت قف6 51717 53132 م.م القنطرة شرق

 4741436 53364 15 11 611174 624412 االجمالى
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 أن :** التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق 

 عادد  5على مست   المحافظة  ٌ جاد مانهم مجزر  51 الد اجن  عدد المجازر الماشٌه

 إنااث  ٌ جاد 166613ذكا ر    153365 ٌخدم عدد سكان المحافظاة مجزر مت قف 

 .راس  20017مجزر ماشٌة  عدد حايت الذبٌح   66عدد 

  2ن ٌ جاد بهاا عادد ألأكبر عدد فى حايت ذبٌح الماشٌة فاى مركاز  مدٌناة أبا  صا ٌر 

% من اجمالى حاايت الاذبٌح فاى المحافظاة  ٌلٌاه 70حايت الذبٌح فٌها  مجزر  نسبة 

% مان 21مجازر  نسابة حاايت الاذبٌح باه  5مركز  مدٌنة القنطر  غارب  ٌ جاد بهاا 

اجمالى المحافظة  ٌخدم مركز  مدٌنة ايسماعٌلٌة ين نقل المجزر الرئٌسً مان مدٌناة 

 القنطر  غرب ايسماعٌلٌة الى 

  ماان 61مجاازر فااى مركااز  مدٌنااة التاال الكبٌاار بنساابة حااايت الااذبٌح  5 ٌلٌااه عاادد %

% مان 3مجزر بنسابة حاايت الاذبٌح بنسابة  5ايجمالى المحافظة ،  مجزر مدٌنة فاٌد 

مجزر بنسبة حايت الذبٌح  6ايجمالى المحافظة  ،  اقل مركز  مدٌنة القصاصٌن عدد 

 زر فى مركز  مدٌنة القنطر  شرق مت قف % من ايجمالى للمحافظة ،  ٌ جد مج2

  مجااازر تابعااة للجااٌش  2مجاازر د اجاان علااى مساات   المحافظااة ماان  62 ٌ جااد عاادد

مجازر حك مٌاة  خاصاة  عادد حاايت  66 مجزر فى القنطار  شارق مت قاف  البااقى 

دجاجة  علماا باان حاايت الاذبٌح بمجاازر الجاٌش غٌار متا فر   3136701الذبٌح بهم 

 لد اعى أمنٌة 

 ** التوصٌات :

لتغطٌااة احتٌاجااات السااكان ماان اللحاا م  ن صااى العماال علااى زٌاااد  المجااازر بالمحافظااة 

 تشدٌد الرقابة علاى الجازارٌن لضامان عادم الاذبح خاارج المجاازر حفاظاا علاى صاحة 

 الم اطنٌن .
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 2316عن عام / العمالة البٌطرٌة بالمحافظة– 3

 المراكز

وحدة 

بٌطرٌة 

 وادارات

 العمالة الطبٌةعدد 

 عمال ادارٌٌن أطباء بٌطرٌٌن
 سائقٌن

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 55 2 62 36 71 12 73 0 دٌوان عام المدٌرٌة

 5 0 3 76 52 22 3 1 م.م االسماعٌلٌة

 5 0 6 66 60 2 66 1 م.م فاٌد

 5 6 50 65 3 66 60 2 م.م أبو صوٌر

 5 0 5 66 3 2 65 1 م.م القصاصٌن

 5 6 7 60 62 3 65 3 م.م التل الكبٌر

 5 0 2 52 53 2 60 2 م.م القنطرة شرق

 5 0 6 2 66 1 60 1 م.م القنطرة ؼرب

 36 5 36 146 153 145 122 45 اجمالى المحافظة
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 : ان** التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق 

 
  1 حد  بٌطرٌة    23 حد  بٌطرٌة  ادار  على مست   المحافظة منهم  72ٌ جد عدد 

مدٌنااة التاال الكبٌاار حٌااث ادارات  ٌتركااز عاادد ال حاادات البٌطرٌااة  ايدار  فااى مركااز  

 ايدارات  ٌلٌها مركز  مدٌناة القصاصاٌن % من ايجمالى بال حدات 50بة بلغت النس

% من ايجمالى  ٌلٌها مركز  مدٌنة فاٌد  القنطار  غارب 62.2م.م ايسماعٌلٌة بنسبة 

 من ايجمالى  %62.2بنسبة 

  66.6 اقل نسبة فى مركز  مدٌنة أب  ص ٌر  مركاز  مدٌناة القنطار  شارق بنسابة %

 من ايجمالى .

   ذكا ر بنسابة  655طبٌب منهم  511المحافظة بلغ  عدد ايطباء البٌطرٌٌن على مست

% طبٌبااة ماان ايجمااالى ايطباااء حٌااث انهاام ٌشاارف ن علااى جمٌااع 17%  اناااث 71

المجااازر  ال حاادات البٌطرٌااة  اكباار عاادد ماان ايطباااء فااى مدٌرٌااة الطااب البٌطاار  

 % من اجمالى الى ايطباء 71)الدٌ ان العاما بنسبة 

   مان ايجماالى 7.3مدٌنة القنطار  شارق حٌاث بلاغ  اقل عدد من ايطباء فى مركز %

 ايطباء .

  عامال  ادار  ذكا ر بنسابة  231العمالة الطبٌاة علاى مسات   المحافظاة حٌث بلغ عدد

 % من ايجمالى 25% من ايجمالى  اناث بنسبة 73

  مان 16سائق حٌث ٌتركز عدد السائقٌن من الادٌ ان العاام بنسابة  21 عدد السائقٌن %

 اجمالى عدد السائقٌن 

 ** التوصٌات :

ن صااى بزٌااااد  عاادد ايطبااااء  التعٌٌنااات لمتابعاااة الحالااة الصاااحٌحة للماار   الحٌ انٌاااة  

 بالمحافظة حرصاً على صحة الم اطنٌن

خدمة الماشٌة  مراعا  النظافة  اسل ب التربٌاة  العمل على زٌاد  العمالة التى تق م على 

 . الصحٌح

 

 

 

 

79 



 

 7102ػذد أغغطظ                 ٔششح ِحبفظخ االعّبػ١ٍ١خ                                                  

 

 2316عن عام  القرى الرئٌسٌة المحرومة من المجازر – 4

 المركز
إجمالى عدد 

 القرى

إجمالى 

 السكان

إجمالى عدد 

القرى 

 المحرومة

نسبة القرى 

المحرومة 

الى إجمالى 

 القرى

إجمالى عدد 

سكان القرى 

 المحرومة

السكان المحرومٌن نسبة 

 الى إجمالى السكان

 ي ٌ جد قر  محر مة من المجازر محافظة

 

 

 ** التعلٌق : نالحظ من الجدول السابق أنه : 

  الرئٌسٌة  تق م بخدمة القر  التابعة لهاخدمة المجازر م ج د  فى المراكز 

 **  الت صٌات :

 زٌاد  عدد المجازر . 
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 م5061بالطن على مست   المحافظة عن عام تط ر اإلنتاج السن ي من اللح م الحمراء  -6

 
 
 

 
 
 
 

طن سنويرأس سنوي

ــــــحضرعام 2014م

ــ216503532ريف

ــــــحضر

ــ259055837ريف

ــــــحضر

ــ215843499ريف

عام 2015م

البيانالسنة
إجمالي اإلنتاج السنوي

مالحظات

عام 2016م

 لطاع االوتاج احليىاوً
 واٌسمىً

 7102 تبريخ البيبن : أغسطـس                            ببالسمبعيليت             مديزيت الزراعتمصدر البيبن : مزكز معلومبث بمديزيت 
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 -ٌتضح من الجدول السابق ما ٌلً : -التعلٌق :** 
  اللح م الحمراء على مست   المحافظة ٌنحصر فً الرٌف فقطأن إنتاج 

  تقرٌبااً مام حادث 63.1ا رأس بمعدل زٌاد  بلغ نحا   7522م بلغ ) 5067م عن عام 5062أن هناك  زٌاد  فً إجمالً عدد رإ س الماشٌة فً عام %

ا  رأس أي بمعادل انخفاان بلاغ  7256لماشاٌة بحا الً ) م حٌث انخفن إجمالً عدد رإ س ا5062م عن عام 5061انخفان بشكل ملح ظ فً عام 

 % تقرٌباً .61.1نح  
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 تطور االنتاج السنوى من اللحوم الحمراء بالطن

27 
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   تقرٌبااً مام حادث انخفاان 12.2ا طن بمعدل زٌاد  بلغ نحا   5202م بلغ ) 5067م عن عام 5062أن هناك زٌاد  فً كمٌة اللح م المنتجة فً عام %

 % تقرٌباً .70ا طن بمعدل انخفان بلغ نح   5223اإلنتاج بح الً ) م حٌث انخفن إجمالً كمٌة 5062م  عن عام 5061بشكل ملح ظ فً عام 

  -التوصٌات :**  

 العمل على زٌاد  عدد رإ س الماشٌة   اختٌار الساليت الجٌد   لتغطٌة ايستهالك المحلً من اللح م الحمراء .  

شار   دعم إنتاج العلف   الرقابة على إنتاجه بالنسب الصحٌة على أن ٌك ن إنتاجه تابع لمدٌرٌاة الزراعاة تحات إشاراف مركاز البحا ث الزراعٌاة   م  

 تط ٌر النظم الزراعٌة .

لعمال علاى تحساٌن جا د  اللحا م تفعٌل د ر مشر   تط ٌر النظم الزراعٌة بمدٌرٌة الزراعة لعمل د رات للم ظفٌن   أصاحاب المازار    الفالحاٌن ل  

 الحمراء   استخدام األسالٌب الحدٌمة للتربٌة   الرعاٌة البٌطرٌة .

 مزار  .ضر ر  الت جٌه بالحفاظ على نظافة مزار  إنتاج اللح م الحمراء   كٌفٌة التعامل مع المخلفات لعدم اإلضرار بالبٌئة  العاملٌن بهذه ال 
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 م5061السن ي من اللح م البٌضاء عن عام تط ر اإلنتاج  -5

 البٌـــان السنـــة

 اإلجــــــمالً لحــــــــوم بٌضــــاء بالطــن

 مالحظــــات
عدد 

مزار  

 قطا  عام

إجمالً كمٌة 

 اإلنتاج بالطن

عدد مزار  

 قطا  خاص

إجمالً كمٌة 

 اإلنتاج بالطن

عدد 

 المزار 

اإلنتاج الكلً 

 بالطن

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر م5067عام 

 ــ 51277.32 251 51261.72 263 53.2 1 رٌف  

 م5062عام 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر

 ــ 51017 233 51015 235 65 1 رٌف

 م5061عام 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر

 ــ 63520 105 63525 230 63 55 رٌف
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 -ٌتضح من الجدول السابق ما ٌلً : -التعلٌق :** 
  منحصر  فً الرٌف .أن جمٌع مزار  اللح م البٌضاء على مست   المحافظة س اء التابعة للقطا  العام أ  التابعة للقطا  الخاص 

   م نجد أن إجمالً عادد مازار  اللحا م البٌضااء5062ٌ جد ازدٌاد فً إجمالً عدد مزار  اللح م البٌضاء على مست   المحافظة حٌث بالنظر إلى عام    

م لٌبلاغ 5062عان عاام  م5061% مم ازداد هذا المعدل فاً عاام 66.3م بلغ نح  5067ا مزرعة على مست   المحافظة بمعدل زٌاد  عن عام  233) 

 % تقرٌباً . 5.7نح  

   ا طان بمعادل زٌااد  بلاغ  153.02م بلاغ ) 5067م عان عاام 5062هناك زٌاد  فً إجمالً كمٌة إنتاج اللح م البٌضاء على مست   المحافظاة فاً عاام

 رٌباً .% تق53.3م بمعدل انخفان بلغ 5062م عن عام 5061% تقرٌباً مم حدث انخفان بشكل ملح ظ  فً عام5.3

   تقرٌبااً مام 67.2م  بمقدار مزرعة  احد  أي بمعادل انخفاان بلاغ نحا  5067م عن عام 5062أن هناك انخفان بعدد مزار  القطا  العام فً عام %

 % تقرٌباً .511.1م بمعدل زٌاد  بلغ 5062م عن عام 5061تبعه ازدٌاد بشكل ملح ظ فً عام 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

 5061عام  5062عام 5067عام 

 اجمالى االنتاج السنوى من اللحوم البٌضاء بالطن
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  م عان عاام 5061% تقرٌبااً مام تبعاه انخفاان فاً عاام 65م بلاغ نحا  5067م عن عام 5062ا  الخاص فً عام أن هناك ازدٌاد فً عدد مزار  القط

 % تقرٌباً .0.2م بلغ نح  5062

   21.3م بلاغ نحا  5067م عان عاام 5062بالنظر إلى إجمالً كمٌة اإلنتاج الخاصة بمزار  القطا  العام نجد أن هناك معدل انخفان شدٌد فً عاام %

 % تقرٌباً .20م بمعدل زٌاد  بلغ نح  5062م عن عام 5061م تبعه زٌاد  فً عام تقرٌباً م

  م  بمعدل زٌاد  بلغ 5067م عن عام5062بالنظر إلى إجمالً كمٌة اإلنتاج الخاصة بمزار  القطا  الخاص نجد أن هناك ازدٌاد فً كمٌة اإلنتاج فً عام

 % تقرٌباً .53.3م حٌث بلغ معدل اينخفان نح  5062م عن عام 5061م % تقرٌباً مم تبعه انخفان بشكل ملح ظ فً عا5.3نح  

  م ارتفا  فً عدد مزار  القطا  العام للح م البٌضاء تبعه ارتفا  فً كمٌة اإلنتاج مزار  القطا  العاام مان اللحا م البٌضااء بٌنماا حادث 5061شهد عام

 انخفان فً عدد   إنتاج مزار  القطا  الخاص للح م البٌضاء .

 -التوصٌات :** 

 ضر ر  ايهتمام بمزار  اللح م البٌضاء   زٌاد  عددها لم اجهة نقص اللح م الحمراء   ارتفا  أسعارها .  

شار   دعم إنتاج العلف   الرقابة على إنتاجه بالنسب الصحٌة على أن ٌك ن إنتاجه تابع لمدٌرٌاة الزراعاة تحات إشاراف مركاز البحا ث الزراعٌاة   م  

 تط ٌر النظم الزراعٌة .

عمال علاى تحساٌن جا د  اللحا م تفعٌل د ر مشر   تط ٌر النظم الزراعٌة بمدٌرٌة الزراعة لعمال د رات للما ظفٌن   أصاحاب المازار    الفالحاٌن لل 

 البٌضاء   استخدام األسالٌب الحدٌمة للتربٌة   الرعاٌة البٌطرٌة .

 مزار  .ضر ر  الت جٌه بالحفاظ على نظافة مزار  إنتاج اللح م البٌضاء   كٌفٌة التعامل مع المخلفات لعدم اإلضرار بالبٌئة  العاملٌن بهذه ال  
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 م5061المحافظة من الم اد األساسٌة عن عام استهالك مراكز   -2

 البٌـــان المركز / مدٌنة م

 اللــــــحوم بالطن
 أســـــــــماك

 بٌـــــــضاء حـــــــمراء

 إجمالً بالطن نصٌب الفرد كجم إجمالً بالطن
نصٌب الفرد 

 كجم
 نصٌب الفرد كجم إجمالً بالطن

 م.م اإلسماعٌلٌة  
 ـــ حضر

4.4 
 ـــ

2.3 
327671 

1766 
 15767 6616.2 5510 رٌف

 م.م أب ص ٌر 5
 ـــ حضر

1.4 
 ـــ

44 
21 

3.2 
 ــــ 61222 516 رٌف

 م.م فاٌد 2
 ـــ حضر

1.7 
 ـــ

2.5 
225662 

11211 
 6523132 227 523 رٌف

 م.م التل الكبٌر 7
 ـــ حضر

1.3 
 ـــ

33.6 
6310 

23.2 
 ــــ 5313.2 626 رٌف

 م.م القنطر  غرب 2
 ـــ حضر

2.4 
 ـــ

14 
22237 

417.4 
 5123 5200.2 701 رٌف

 م.م القنطر  شرق 1
 ـــ حضر

 ـــ
 ـــ

22.7 
220 

4.6 
 ــــ 6525.2 ـــ رٌف

 م.م القصاصٌن الجدٌد  1
 ـــ حضر

2.2 
 ـــ

4.3 
 ــــ

 ــــ
 ــــ 777 557 رٌف

 اإلجـــمالً
 ـــ حضر

2.4 
 ـــ

21.2 
1244141 

2354.4 
 1333437 26246 3532 رٌؾ
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 -ٌتــــضح من الجــــدول السابق ما ٌلً : -التـــعلٌق :** 
  اد األساساٌة أن إنتاج اللح م الحمراء   اللح م البٌضاء منحصر فً الرٌف بٌنما إنتاج األسماك ٌشمل الحضر   الرٌف   ٌتم ت زٌع هذا اإلنتاج من الم 

 على المستهلك فً الحضر   الرٌف على حد س اء من خالل األس اق   المنافذ   المحالت ......

 كجام علاى 5.3ا طان فاً الرٌاف   بلاغ نصاٌب الفارد نحا   2225م ) 5061راء على مست   المحافظة بلغ فاً عاام أن إجمالً اإلنتاج من اللح م الحم

 % تقرٌباً  .76.1م  بلغ نح  5062مست   الحضر   الرٌف   ذلك بمعدل إنخفان عن نصٌب الفرد من اللح م الحمراء فً عام 

 كجام علاى 56.5ا طن فً الرٌف   بلغ نصٌب الفرد نحا   51571م ) 5061ة بلغ فً عام أن إجمالً اإلنتاج من اللح م البٌضاء على مست   المحافظ

 % تقرٌباً . 2.2م  بلغ نح  5062مست   الحضر   الرٌف   ذلك بمعدل إنخفان عن نصٌب الفرد من اللح م البٌضاء فً عام 

  ( تقرٌباً من إجمالً اإلنتاج على مست   المحافظة ٌصاحبه 17بنسبة  ا طن 5510ٌستؤمر م.م اإلسماعٌلٌة بؤعلى كمٌة إنتاج للح م الحمراء حٌث بلغ %

ا طان 626كجم ، بٌنما نجد أقل كمٌة إنتااج لحا م حماراء فاً م.م التال الكبٌار حٌاث بلغات نحا ) 7.7أعلى نصٌب للفرد على مست   المحافظة حٌث بلغ

 كجم . 6.2ٌب للفرد على مست   المحافظة حٌث بلغ  % تقرٌباً من إجمالً اإلنتاج على مست   المحافظة مع أقل نص2.1بنسبة 

  . ي ٌ جد إنتاج للح م الحمراء فً م.م القنطر  شرق 

  (  تقرٌباً من 11.3ا طن فً الرٌف بنسبة  61222ٌستؤمر م.م أب ص ٌر بؤعلى كمٌة إنتاج من اللح م البٌضاء على مست   المحافظة حٌث بلغت نح %

كجام ، بٌنماا نجاد  أقال كمٌاة إنتااج لحا م  33مست   المحافظة ٌصاحبه أعلى نصٌب للفرد علاى مسات   المحافظاة حٌاث بلاغ نحا  إجمالً اإلنتاج على 

% تقرٌباً من إجمالً اإلنتاج على مست   المحافظة بٌنما ٌ جد أقل نصٌب للفرد 6.2ا طن فً الرٌف  بنسبة  227بٌضاء فً م.م فاٌد حٌث بلغت نح  ) 

 كجم . 5.2حافظة فً م.م اإلسماعٌلٌة  حٌث بلغ  على مست   الم
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   ا كجم على مست    5027.3ا طن   بلغ نصٌب الفرد نح )  5273063م ) 5061أن إجمالً اإلنتاج من األسماك على مست   المحافظة بلغ فً عام

ت المر  ا كما ٌشمل إنتاج المزار  السامكٌة الحك مٌاة   الحضر   الرٌف   هذا اإلنتاج ٌشمل األسماك من المصادر الطبٌعٌة ) بحٌر  التمساح  البحٌرا

 % تقرٌباً . 50.1م بمعدل انخفان بلغ نح  5062حٌث ٌقل عن نصٌب الفرد فً عام  الخاصة

  (  نتااج % تقرٌبااً مان إجماالً اإل15.7ا طان بنسابة  6230300ٌستؤمر م.م فاٌد بؤعلى كمٌة إنتاج من األسماك على مست   المحافظة حٌث بلغات نحا

           ا كجم ، بٌنما نجد  أقل كمٌة إنتاج األساماك فاً م.م أب صا ٌر حٌاث بلغات  66566على مست   المحافظة ٌصاحبه أعلى نصٌب للفرد حٌث بلغ نح  ) 

 كجم .0.5ا طن مع أقل نصٌب للفرد على مست   المحافظة حٌث بلغ  21نح  ) 

 ن مصادره الطبٌعٌة أ  المزار  السمكٌة .ي ٌ جد إنتاج لألسماك فً م.م القصاصٌن س اء م 

 -التـــــوصــــٌات :** 

  ارتفا  ضر ر  ايهتمام بمزار  اللح م البٌضاء   زٌاد  عددها  مضاعفة إنتاجها   ج دته لزٌاد  نصٌب الفرد منها  م اجهة نقص اللح م الحمراء   

 أسعارها .

ضر ر  الحفاظ على المصادر الطبٌعٌة لصٌد األسماك من التلا ث الصاناعً   العضا ي   عادم صاب المخلفاات الصاناعٌة   صاب الصارف الصاحً   

  الصرف الزراعً س اء معالج أ  غٌر معالج بها   ذلك لعدم اإلضرار بالمر   السمكٌة   صحة المستهلك .

مٌاه الصرف الصحً المعالج فً المزار  السمكٌة لعدم اإلضرار بصحة المستهلك   زٌاد  كمٌة  ج د  ضر ر  عدم استخدام مٌاه الصرف الزراعً أ   

 اإلنتاج لهذه المزار  .
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 تط ر إنتاج األلبان بالكٌل  جرام  -7

 السنة م
 مزار  خاصة مزار  حك مٌة

              أهـــــــــــــــــــالً                    

 ) عدد رإ س األبقار   الجام س ا
 إجمالً اإلنتاج بالكجم

 رٌف حضر رٌف حضر رٌف حضر رٌف حضر

 27632720 ـــ 63356 ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ م5067عام  6

 21633500 ـــ 63510 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م5062عام  5

 21633500 ـــ 63510 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م5061عام  2
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 -ٌتضح من الجدول السابق : -التعلٌق :** 
 

  تربٌة األبقار   الجام س .أن إنتاج األلبان على مست   المحافظة ٌنحصر فً إنتاج األهالً فً الرٌف من خالل 

  5.7ا رأس بمعادل زٌااد  بلاغ نحا  773م بعادد بلاغ ) 5067م عان عاام 5062أن هناك ازدٌاد فً إجمالً عدد رإ س األبقار   الجاام س فاً عاام %

 م    5062م بنفس إجمالً عدد رإ س األبقار   الجام س فً عام 5061تقرٌباً مم حد ث مبات فً عام 

  ًتقرٌبااً ماع 3.3ا كجم بمعدل زٌاد  بلغ نحا   2007120م بح الً ) 5067م عن عام 5062إجمالً كمٌة اإلنتاج لأللبان فً عام أن هناك زٌاد  ف %

 م .5062م بنفس إجمالً كمٌة اإلنتاج األلبان فً عام 5061مبات إجمالً كمٌة اإلنتاج لأللبان فً عام 

  -التوصٌات :** 

 األلبان .ضر ر  إنشاء مزار  حك مٌة إلنتاج   

 ضر ر  ت فٌر خدمة متابعة بٌطرٌة مجانٌة للبقر   الجام س الخاص باألهالً . 

 تفعٌل د ر اإلرشاد الزراعً لت عٌة األهالً بالرٌف على أسالٌب التربٌة الصحٌة للبقر   الجام س .  

شار   دعم إنتاج العلف   الرقابة على إنتاجه بالنسب الصحٌة على أن ٌك ن إنتاجه تابع لمدٌرٌاة الزراعاة تحات إشاراف مركاز البحا ث الزراعٌاة   م  

 تط ٌر النظم الزراعٌة .
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 م5061حصر مشر عات مزار  الدجاج على مست   المحافظة عن عام  -2

 م
مــركز/ 
 مـــدٌنة

 مــــزارع أمـــــهات تســـــمٌن مــزارع تســمٌن أجـــنبً مــــــــــــزارع البٌــــــــض

عدد 
 المزارع 

عدد  الطاقة الفعلٌة الطاقة الكلٌة
المزار

 ع

 الطاقة الكلٌة
الطاقة 
عدد  الفعلٌة

المزار
 ع

 الطاقة الفعلٌة الطاقة الكلٌة

 دجاجة باأللؾ بٌضة باأللؾ دجاجة باأللؾ
بٌضة 
 باأللؾ

 بٌضة باأللؾ دجاجة باأللؾ بٌضة باأللؾ دجاجة باأللؾ دجاجة باأللؾ دجاجة باأللؾ

 1173 21 3050.61 21.211 5 231 2371.325 32 57130 30.2 72537 672.2 3 م.م اإلسماعٌلٌة 6

 62225 31 53232.35 632.157 1 7326.23 63335.13 630 7360 533.3 675533.1 721.772 52 م.م أبوصوٌر 5

 56127.323 526.131 22531 272.1 3 2333.133 3036.157 51 37.2 0.72 677 0.72 6 م.م فاٌد 2

 116.126 527210.7 302.703 76 م.م التل الكبٌر 7
651111.1

3 
11 7305.7 6210.2 1 560.755 22111.25 633.035 51113.37 

2 
م.م القنطرة 

 ؼرب
5 20.23 3667 5.2 200 603 3222.265 137.2 5 656.35 63201.5 50 5611 

1 
م.م القنطرة 

 شرق
 67330 660 63313 657.3 5 6021 2031.22 10 متـــــ قـفــة 6

1 
م.م القصاصٌن 

 الجدٌدة
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 207.2 2131.125 22 7160 22 17215.1 565.227 66

 
 
 

 
 

 -ٌتضح من الجدول السابق : -التعلٌق :** 
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 مزار  تسامٌن  -مزار  إلنتاج البٌن ا مزرعة   هً تتن   إلى )  163م بلغ ) 5061ن إجمالً عدد مزار  الدجاج على مست   المحافظة عن عام أ

 مزار  أمهات تسمٌن ا. -أجنبً 

  ( تقرٌباً من إجمالً المزار  على مست   المحافظة   بلغ إجمالً الطاقة الكلٌة لها 65.7ا مزرعة   تبلغ نسبتها  33أن إجمالً عدد مزار  البٌن %

دجاجة  272ألف   371بٌضة ا بٌنما تبلغ الطاقة الفعلٌة لها ح الً) 270لف  أ 167ملٌ ن   133دجاجة  ا   )  262ألف    173ح الً ) ملٌ ن   

بٌضة ا   ٌ جد أكبر عدد مزار  بٌن فً م.م التل الكبٌرمم ٌلٌه م.م أب ص ٌر مم م.م القصاصٌن الجدٌاد  مام م.م  100ألف   117ملٌ ن   262ا   ) 

 م القنطر  شرق .اإلسماعٌلٌة مم م.م القنطر  غرب مم أخٌراً م.م فاٌد   م.

  ( ًتقرٌباً من إجمالً عدد المزار  على مسات   المحافظاة   بلاغ 32.1ا مزرعة   تبلغ نسبتها  105أن إجمالً عدد مزار  التسمٌن األجنبً ح ال %

بٌضاة ا   ٌ جاد  133ف   ألا 325ملٌا ن  65دجاجة ا   الطاقة الفعلٌة لها ح الً )  650ألف    612ملٌ ن   25إجمالً الطاقة الكلٌة لها ح الً ) 

رق مام م.م أكبر عدد مزار  تسمٌن أجنبً فاً م.م أب صا ٌر مام ٌلٌاه م.م القنطار  غارب مام ٌاؤتً م.م اإلساماعٌلٌة مام م.م التال الكبٌار مام م.م القنطار  شا

 القصاصٌن الجدٌد     أخٌراً م.م فاٌد .

  ( تقرٌباً من إجماالً المازار  علاى مسات   المحافظاة   بلاغ إجماالً الطاقاة 2.3ا مزرعة   تبلغ نسبتها  53أن إجمالً عدد مزار  أمهات التسمٌن %

دجاجة ا    ٌ جد أكبر عدد مزار  أمهات تسمٌن فً م.م فاٌد مام  م.م أب صا ٌر   م.م التال الكبٌار   ٌلٌاه  375ألف    75الكلٌة لها ح الً ) ملٌ ن   

 ٌة بٌنما ي ت جد مزار  أمهات تسمٌن فً م.م القصاصٌن الجدٌد  .م.م القنطر  شرق مم م.م القنطر  غرب   م.م اإلسماعٌل
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  -التوصٌات :** 

 ضر ر  ايهتمام بج د  األعالف   استخدام األسالٌب الصحٌة فً تربٌة الد اجن   ذبحها   تخزٌنها   ت زٌعها   تس ٌقها 

 المزار ت فٌر الكتاكٌت   األعالف بؤسعار مناسبة ألصحاب  

 العمل على ت فٌر الد اجن الجٌد    البٌن فً األس اق بؤسعار مناسبة للم اطن محد د الدخل 

 المتابعة البٌطرٌة المستمر  لمزار  الدجاج بؤن اعها  

 الدجاجتعامل مع تفعٌل الد ر اإلرشادي الزراعً   التدرٌب ألصحاب المزار    العاملٌن بمزار  الدجاج على األسالٌب الصحٌة   ال قائٌة لل  

 
 تط ر اإلنتاج السن ي من بٌن المائد  على مست   المحافظة  -1
 

 مالحظات الكمٌة المنتجة باأللف بٌضة عدد المزار  البٌان السنة

 م5067عام 
 ـــ ـــ ـــ حضر

 ـــ 562621.7 15 رٌف

 م5062عام 
 ـــ ـــ ـــ حضر

 ـــ 520017.120 10 رٌف

 م5061عام 
 ـــ ـــ ـــ حضر

 ـــ 502566.630 33 رٌف
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 -ٌتضح من الجدول السابق ما ٌلً : -التعلٌق :

  . أن جمٌع مزار  بٌن المائد  على مست   المحافظة منحصر  فً الرٌف 

  تقرٌبااً مام إزداد هاذا 65.3م بلاغ نحا 5067م عان عاام 5062أن هناك ازدٌاد مستمر فً عدد مزار  باٌن المائاد  حٌاث نجاد معادل زٌااد  فاً عاام %

 % تقرٌباً .51م حٌث بلغ نح  5062م عن عام 5061المعدل فً عام 

  تقرٌبااً مام حادث 1.3م بلاغ نحا  5067م عان عاام5062ازدٌاد فً إجمالً الكمٌة المنتجة من بٌن المائد  حٌث نجد معادل زٌااد  فاً عاام  أن هناك %

 % تقرٌباً . 60.3م حٌث بلغ معدل اينخفان نح  5062م عن عام 5061انخفان فً عام 

 -التوصٌات :** 

 ر مناسبة لعدم التؤمٌر سلباً على إنتاج بٌن المائد ت فٌر الد اجن   الكتاكٌت ألصحاب المزار  بؤسعا 

 ت فٌر الرعاٌة البٌطرٌة الجٌد  لمزار  إنتاج البٌن   الرقابة على عدم استخدام أي أد ٌة مضر  بصحة المستهلك . 

 عمل د رات إرشادٌة بشكل مستمر ألصحاب المزار    العاملٌن بها مع الت عٌة الالزمة للتعامل مع الد اجن .  

 ضر ر  الت جٌه بالحفاظ على نظافة مزار  إنتاج البٌن   كٌفٌة التعامل مع المخلفات لعدم اإلضرار بالبٌئة   العاملٌن بهذه المزار  .  
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 تط ر إنتاج المناحل على مست   المحافظة -1
 

 السنة
 كمٌة اإلنتاج بالطن عدد الخالٌا

 مالحظات

 رٌف حضر رٌف حضر

 ـــ 12.633 ـــ 3572 ـــ م5067عام 

 ـــ 27.322 ـــ 3223 ـــ م5062عام 

 ـــ 22.723 ـــ 3223 ـــ م5061عام 

 

 
 

 -ما ٌلً : ٌتضح من الجدول السابق -التعلٌق :** 
  . أن إنتاج المناحل على مست   المحافظة منحصر  فً الرٌف 

  م .5061% تقرٌباً مم مبات هذا العدد فً عام 1.1م بلغ نح  5067م عن عام 5062أن هناك انخفان فً إجمالً عدد الخالٌا للمناحل فً عام 
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  م عان 5061% تقرٌباً مم تبعه زٌااد  طفٌفاة فاً عاام 57.3م بلغ نح  5067عام  م عن5062أن هناك انخفان فً إجمالً كمٌة إنتاج المناحل فً عام

 % تقرٌباً .0.3م حٌث بلغ معدل الزٌاد  نح  5062عام 

 -التوصٌات :** 

 ائد فً اإلنتاج ضر ر  ت فٌر البٌئة الطبٌعٌة المناسبة إلنتاج المناحل   عدم استخدام التغذٌة الصناعٌة للنحل   ذلك لل ص ل ألقصى ج د    أعلى ع  

 ت فٌر العمالة المدربة للتعامل مع المناحل . 

 

 م5061تط ر مساحات   إنتاج المزار  السمكٌة بالمحافظة عن عام  -3

 الســـنة

 مـــــــــــــزارع أهـــــــــــلٌة مــــــــــــزارع حــــــــــكومٌة

 المساحة بالفدان العــــــــدد
إجمالً اإلنتاج 

 بالطن

متوسط إنتاجٌة 

 الفدان ) طن / فدان (
 المساحة بالفدان العـــــــــدد

إجمالً اإلنتاج 

 بالطن

متوسط إنتاجٌة 

 الفدان ) طن / فدان (

 رٌؾ حضر رٌؾ حضر رٌؾ حضر رٌؾ حضر رٌؾ حضر رٌؾ حضر رٌؾ حضر رٌؾ حضر

 ط/ف 5 ـــ 5261 ـــ 323 ـــ 26 ـــ ط/ف 5 ـــ 7222 ـــ 5507 ـــ 23 ـــ م2314عام 

 ط/ف 5 ـــ 5210 ـــ 310 ـــ 22 ـــ ط/ف 5 ـــ 7761 ـــ 5556 ـــ 23 ـــ م2315عام 

 ط/ف 5 ـــ 5221 ـــ 6613 ـــ 22 ـــ ط/ف 5 ـــ 7777 ـــ 5555 ـــ 23 ـــ م2316عام 
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 -السابق ما ٌلً :ٌتضح من الجدول  -التعلٌق :** 
   م تتن   بٌن مزار  حك مٌة   مزار  أهلٌة   جمٌعها منحصر  فً الرٌف .5061أن المزار  السمكٌة بالمحافظة عن عام 
   ( م مع  جا د ازدٌااد فاً إجماالً مسااحة 5061م   5062م   5067ا مزرعة   هذا العدد ظل مابت لم ٌتغٌر فً عام  23أن عدد المزار  الحك مٌة

م حٌاث بلاغ معادل 5061% تقرٌباً مع حاد ث معادل زٌااد  طفٌاف فاً عاام 0.3م حٌث بلغ معدل الزٌاد  نح  5067م عن عام 5062المزار  فً عام 
% تقرٌباً مع معادل زٌااد  6.2م بمعدل 5067م عن عام 5062% تقرٌباً   هذا تبعه زٌاد  فً كمٌة اإلنتاج فً عام 0.07م نح  5062عن عام  الزٌاد 

 % تقرٌباً.0.1م بلغ نح  5062م عن عام 5061طفٌفة فً عام 
  65.3ا مزرعاة بمعادل زٌااد  بلاغ نحا   22 لٌصابح ) م 5062مزرعة  ازداد هذا العادد فاً عاام  26م ه  5067أن عدد المزار  األهلٌة فً عام %

% تقرٌباً تبعها زٌاد  بشاكل ملحا ظ فاً المسااحة 6.7م بلغت نح  5067م عن عام 5062م مع زٌاد  فً المساحة فً عام 5061تقرٌباً  ظل مابت فً 
م بمعدل 5067م عن عام 5062كمٌة اإلنتاج فً عام % تقرٌباً هذا مع حد ث زٌاد  فً 27.5م حٌث بلغ معدل الزٌاد  نح  5062م عن 5061فً عام 
 % تقرٌباً 6.7م بمعدل بلغ نح  5062م عن عام 5061% تقرٌباً مم انخفان فً كمٌة اإلنتاج فً عام 5.2زٌاد  بلغ 

   ( طن للفدان 5  ه   م ا5061م    5062م    5067أن مت سط إنتاجٌة الفدان مابت فً المزار  الحك مٌة   األهلٌة على مدار المالث أع ام 

 -التوصٌات :** 

 ضر ر  عدم استخدام مٌاه الصرف الزراعً أ  مٌاه الصرف الصحً المعالج فً المزار  السمكٌة لعدم اإلضرار بصحة المستهلك  

 ضر ر   ج د دعم حك مً فً إنتاج العلف لتخفٌن سعره على أصحاب المزار    بالتالً الحد من زٌاد  أسعار األسماك على المستهلك .  

 ت فٌر الزرٌعة الالزمة للمزار  عن طرٌق الهٌئة العامة لتنمٌة المر   السمكٌة . 

اماة لتنمٌاة المار   السامكٌة يساتخدام الطارق الصاحٌة   عادم الساماح ب جا د ضر ر   جا د متابعاة   إرشااد مساتمر ألصاحاب المازار  مان الهٌئاة الع 
 مخالفات .

لهاذه  التنمٌاة العمل على تناسب القٌمة اإلٌجارٌة للمزار  الحك مٌة مع أسعار الس ق على أن ٌستخدم العائاد فاً أعماال اإلرشااد   المتابعاة   الصاٌانة   
 المزار  .
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  5061لسنة  36" تابع " مشر   الالئحة التنفٌذٌة للقان ن 
 الباب السادس : ايجـــــــــــــازات

 

الخدمة المدنٌة  نص مشروع قانون
 الجدٌد

 مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الجدٌد

 الباب السادس: اإلجازات 
 ( 46مادة )

تحدد السلطة المختصاة أٌاام العمال فاً األساب   
 م اقٌتااااه  ت زٌااااع ساااااعاته  فًقااااا لمقتضااااٌات 
المصااالحة العاماااة، علاااى أي ٌقااال عااادد سااااعات 

 مالماٌن سااعة  ي العمل األسب عٌة عان خماس 
 ٌزٌد على امنتٌن  أربعٌن ساعة.

 تخفااان عااادد سااااعات العمااال الٌ مٌاااة بمقااادار 
سااااعة للم ظاااف ذي اإلعاقاااة،  الم ظفاااة التاااى 

 الحااايت ترضاع طفلهاا  حتاى بل غاه العاامٌن، 
 األخر  التى تبٌنها الالئحة التنفٌذٌة.

 ي ٌـجااـ ز للم ظااف أن ٌنقطااـع عاان عملااـه إي 
ااارخص لاااه ٌص بهاااا فاااً حاااد د اإلجاااازات  إلجااااز  

 فًقااااا للضاااا ابط المقااااـرر  فااااً هااااذا القااااان ن  
 إي  ، اإلجراءات التً تحددها الالئحاة التنفٌذٌاة

اارم ماان أجااره عاان مااد  اينقطااا  د ن إخااالل  حص
 بمسئ لٌته التؤدٌبٌة.

 
 

 الباب السادس: اإلجازات 
 المادة )...(

تخفن ساعات العمل الٌ مٌة بمقدار ساعة للم ظف ذي اإلعاقة 
ترضاع  الم ظفة التً  الم ظفة التً لدٌها طفل من ذي اإلعاقة 

 طفلها  حتى بل غه العامٌن. 
 المادة )...(
 إخطار المباشر الرئٌس على إذا انقطع الم ظف عن عمله فٌجب

 اينقطاا  بهاذا لاذلك المعاد النما ذج علاى البشرٌة الم ارد  إدار 
 ع دته. ٌ م المنقطع الم ظف  بع د  حص له ٌ م
 من األخٌر الٌ م فً ٌحرر أن بإجاز  له رخص م ظف كل على
 تعاده الاذي النما ذج علاى باإلجااز  قٌام إقرار الرسمٌة عمله أٌام

 بهااا لااه الماارخص اإلجاااز   نهاٌااة بداٌااة تااارٌخ بااه مبٌناااً  الجهااة
 الٌا م فاً مماامالً  إقاراراً  ٌحرر ،كما اإلجاز  فتر  خالل  عن انه
 الٌا م ٌنفاً اإلقارار مان كال  ٌقادم اإلجاز  من ع دته من األ ل
 الما ارد إدار  إلاى ماا  إحالته لالعتماد المباشر الرئٌس إلى ذاته

 البشرٌة.
 المادة )...(

 الاارئٌس ٌبلااغ أن إجازتااه مااد ٌطلااب الااذي الم ظااف علااى  ٌتعااٌن
 ب قات إجازتاه انتهااء قبال كتابة باإلجاز  بالتصرٌح له المرخص

 العمل. إلى لع د  علٌها  جب بالم افقة رد ٌصله لم ،فإذا كاف
 

  إجـــاز  بؤجـــر كامـــــل
 ا 71ماد  )

ٌسااتحق الم ظااف إجاااز  بااؤجر كاماال عاان أٌااام 
عطالت األعٌاد  المناسبات الرسمٌة التاً تصحادد 
بقرار من رئٌس مجلس ال زراء،  ٌج ز تشغٌل 

فً هذه العطالت إذا اقتضت الضر ر   الم ظف
ذلااك مااع منحااه أجااًرا ممااامالً مضااافا إلااى أجاار  

 المستحق أ  إجاز  ع ًضا عنها.

 إجـــازة بؤجـــر كامـــــل
 

 مــــــغ اٌمـــاوــىن
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الخدمة المدنٌة  نص مشروع قانون
 الجدٌد

 مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الجدٌد

 تسااري بالنساابة لألعٌاااد الدٌنٌااة لغٌاار المساالمٌن 
أحكام قرار رئاٌس مجلاس الا زراء الصاادر فاً 

 هذا الشؤن.

  (44مادة )
ٌنقطاااااااع عااااااان العمااااااال لسااااااابب للم ظااااااف أن 

عااااارن لمااااد  ي تتجااااا ز ساااابعة أٌااااام خااااالل 
السااااانة  بحاااااد أقصــاااااـى ٌااااا مٌن فاااااً المااااار  

 ال احد .

 
 
 
  

 
 (44مادة )

ٌساااااتحق الم ظاااااف إجااااااز  اعتٌادٌاااااة سااااان ٌة 
باااااؤجر كامااااال، ي ٌااااادخل فاااااً حساااااابها أٌاااااام 
عطااااالت األعٌاااااد  المناساااابات الرساااامٌة فٌمااااا 

ال جاااه عااادا العطاااالت األساااب عٌة،  ذلاااك علاااى 
 اآلتً:

ٌ ًمااااا فااااً الساااانة األ لااااى  ذلااااك بعااااد  62 -0
مضااااً سااااتة أشااااهر ماااان تااااارٌخ اسااااتالم 

 العمل.
ٌ ًمااااا لماااان أمضااااى ساااانة كاملااااة فااااً  56 -7

 الخدمة.
ٌ ًماااا لمااان أمضاااى عشااار سااان ات فاااً  20 -3

 الخدمة.
 ٌ ًما لمن تجا زت سنه الخمسٌــن. 72 -4

 ٌسااااتحق الم ظااااف ماااان ذ ي اإلعاقااااة إجاااااز  
 أربعاااٌن ٌ ًماااا  اعتٌادٌاااة سااان ٌة مااادتها خمساااة
 د ن التقٌد بعدد سن ات الخدمة.

 للساااااالطة المختصااااااة أن تقاااااارر زٌاااااااد  مااااااد  
اإلجااااااز  ايعتٌادٌاااااة بماااااا ي ٌجاااااا ز خمساااااة 
عشاار ٌ ًمااا لمااـن ٌعملاا ن فااً المناااطق النائٌااة، 
أ  إذا كااااان العمااااـل فااااً أحااااد فاااار   ال حااااد  

 خارج الجمه رٌة.
 ( 44تابع مادة )

ز   ي ٌجاااااااا ز تقصااااااااٌر أ  تؤجٌاااااااال اإلجااااااااا
ايعتٌادٌااااااة أ  إنهاإهااااااا إي ألسااااااباب ق مٌااااااة 

 تقتضٌها مصلحة العمل.
 

 اإلجازة االعتٌادٌة:
 المادة )...(

ااااا سااااجالً  تنشاااا  أن البشاااارٌة الماااا ارد إدار  علااااى ًٌ  أ  إلكتر ن
اااا ًٌ  م ظاااف لكااال المساااتحقة  ايعتٌادٌاااة باإلجاااازات خاصاااا  رق

 قااابال تكااا ن الاااذي اإلجاااازات رصاااٌد مااان تبقاااى ،تاااد ن بهماااا
  بالقان ن لعمل

 مااان حاااد  علاااى سااانة كااال مااان المرحلاااة اإلجاااازات ، رصاااٌد
 عااان المساااتحقة اإلجاااازات  رصاااٌد ، الساااابقة الااامالث السااان ات
 ، لهاااا التالٌاااة السااانة إلاااى ترحٌلهاااا ٌاااتم  التاااً الحالٌاااة السااانة
 التااااً ايعتٌادٌااااة اإلجااااازات ماااادد اسااااتنزال بعااااد   كلااااه  ذلااااك
  العااا د ، القٌاااام إقااارارات  اقاااع مااان الم ظاااف علٌهاااا حصااال
 ايعتٌادٌااااة اإلجااااازات ماااان أ يً  الماااادد هااااذه تسااااتنزل أن علاااى

 مااان المرحلاااة اإلجاااازات مااان مااام الحالٌاااة السااانة عااان المساااتحقة
 مااان مااام األحااادث، إلاااى األقااادم مااان الساااابقة الااامالث السااان ات
 بالقان ن. العمل قبل المستحقة اإلجازات

 
 تابع المادة )...(
السااااجل المشااااار إلٌااااه  علااااى إدار  الماااا ارد البشاااارٌة تحاااادٌث 

 بالفقر  السابقة بصفة د رٌة فً نهاٌة كل سنة.
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  -مت تصويد املىتثح مبا يٍي : اٌتصويــــد :**   
               السااااااااااكان  أهاااااااااام اينشااااااااااطة السااااااااااكانٌة / ايصاااااااااادار السااااااااااادس  العشاااااااااار ن

  5061لعام 

  قنا  الس ٌس الجدٌد  انتصار يراد  المصرٌٌن 

 لالرصاد الج ٌة  ةايرصاد الج ٌة / صدرت عن الهٌئة العام 

 عاااااان الهٌئااااااة العامااااااة للمطااااااابع  د  الرساااااامٌة  ال قااااااائع المصرٌة/صاااااادرتالجرٌاااااا

 ايمٌرٌة .

  -نشرات المحافظات :**   

 -اآلتٌة :كما وردت نشرات المحافظات                                  

 

الجرٌدة الرسمٌة والوقائع المصرٌة  –محافظة االسكندرٌة  –محافظة البحر االحمر 

االنشطة السكانٌة لمحافظة  –لمحافظة كفر الشٌخ  2317االنشطة السكانٌة لعام  –

  2317المنوفٌة لعام 

 اث  **ــــاخ وأحبــــ**   دزاس
  آثارا ضارا باالنظمة البٌولوجٌة ل للتلٌفون المحمولهدراسة عن   * اسم الدراسة :

 كلٌة التربٌة جامعة قناة السوٌس : المصدر 

تعد التؤمٌرات الصحٌة ممل اي رام  التغٌرات السل كٌة  ضعف الاذاكر   كاذلك  تتناول الدراسة

 كهر مغناطٌسٌة يت الحار ناتجاً محتمالً للتعرن للمحازٌاد  معديت اينت

الكهر مغناطٌسااٌة فااى العدٌااد ماان أ جااه الحٌاااه مماال الرادٌاا   التلٌفزٌاا ن  تسااتخدم المحااايت 

  ايتصايت .
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 **   وتاب اٌشهس **
 اعلٌة فالمرجع الكامل فى البرمجة الت:    * اسم الكتاب 

 VB 5.00 Excelواكسٌل  5فٌجوال بٌسك                          

كماا ٌتناا ل  Procedures ايجاراءات   Moduleالبرمجٌاة اعاداد المقااطع   الكتابٌتناول 

دراسة المتغٌرات  الم ابت  ان ا  البٌانات كما ٌتنا ل التحكم فاى ساٌر البارامج المعاد  ب اساطة 

، دراسااة ايهااداف  مجم عااات العناصاار   ايعااداد ايمماال للماااكر   متابعااة تشااغٌل  VBلغااة 

أخطاء التشغٌل  ايستعانة باؤد ات الاتحكم  صانادٌق صطٌاد ايخطاء  اٌضاً معالجة االماكر   

 الح ار كما ٌتنا ل اعداد الق ائم  شرائح ايد ات  اٌضاً التعامل مع المصادر الخارجٌة للبٌانات

 

 **   لسأخ ٌه  **
شممؤن االراضممى الصممحراوٌة والئحتممه فممً  1441لسممنة  143القممانون رقممم    اسممم الكتمماب :

  1442لسنة  144التنفٌذٌة الصادرة بقرار وزٌر التعمٌر والدولة والسكان رقم 

 فى شؤن بعض االحكام المتعلقة بامالك الدولة الخاصة  1442لسنة  7القانون رقم 

 وزارة الصناعة والتنمٌة التكنولوجٌة :  المإلؾ 

البحٌرات  السٌاحات  فى أراضى طرح النهر  أكله  تتنا ل ايراضى الصحرا ٌة  فى أراضى

  فى ايراضى المتاخمة  الممتد  خارج الزمام الى مسافة كٌل ا  احكام عامة

 

 مىضىػاخ اٌثج االوتمائي
 

 الجهة المرسل إلٌها الموضـــــــــــــوع م

 االلىالحاسب  Excelوكسٌل  5المرجع الكامل فى البرمجة التفاعلٌة فٌجوال بٌسك  1

فً شؤن االراضى الصحراوٌة والئحته  1441لسنة  143القانون رقم  2

           144التنفٌذٌة الصادرة بقرار وزٌر التعمٌر والدولة والسكان رقم 

 1442لسنة 

 

 مدٌرٌة االسكان
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  متضمنة   5061 ٌ لٌةصدر عدد جدٌد من النشر  الشهرٌة للمعل مات عن شهـر

هذا إلى ) قطا  السكان ، قطا  البٌئه ، قطا  المشاركه السٌاسٌها :  القطاعات اآلتٌة

 جانب األب اب المابتة التى تتضمنها النشر  شهرٌاً .

 مع القان ن  تت لى إدار  النشر إعداد بعن األب اب الهامة بالنشر  الشهرٌة ممل (- 

                  النشاط ايعالمى  –ايجتماعات  اللقاءات الخاصة بالسٌد / المحافظ  

للسٌد/ المحافظ  استقبال سٌادته لضٌ ف المحافظة من كبار رجال الد لة 

العمل المختلفة بدائر  المحافظة باإلضافة الى   المسئ لٌن  تفقد سٌادته لم اقع

 الم ض عات ايختٌارٌةا.

   إعداد الرد د على المكاتبات ال ارد  لإلدار  من مختلف الجهات  المسئ لٌن  متخذ

 القرار .

 

 

 

 

 . إدخال قرارات السٌد المحافظ على الحاسب اآللى 

  الى الجهات المعنٌة  .إعداد البث اإلنتقائى  إرساله 

  تسجٌل النشرات  الد رٌات  المجالت  المراجع  المطب عات الا ارد  للمكتباة فاى

 سجالتها الخاصة .

  ادخال الكتب  المراجع على الحاسب ايلى على برنامج المكتبة الحدٌمة 

 . تد ٌن نشاط المكتبة فى النشر  الشهرٌة التى ٌصدرها المركز 

 ت التى تخص المحافظة من ال قائع المصرٌة   الجرٌد  الرسمٌة استخراج القرارا 

 إسهاماخ وإجناشاخ
 اٌمساز املؼٍىماخ ودػم إختاذمسوص 

 ســـإدازج اٌىش

 املىتثـــــحإدازج 
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  قطا  اإلنتاج  –تم تحدٌث  تجمٌع قطاعات النشر  الشهرٌة  هى قطا  ) التم ٌن

 قطا  الطب البٌطري ا –الحٌ انً  السمكً 

 نم ذج الٌ مى الخاص بالسلع التم ٌنٌة  هى عن نم ذج متابعة السلع ايساسٌة ارسال ال

 الم اد البتر لٌةا  –الب تاجاز  –الخبز  –) الدقٌق 

 متابعة عمل تقٌٌم  متابعة نشرات المراكز  المدن 

 ارسال خطاب الى الدكت ر / هشام الهلبا   الخاص بال حدات الرٌفٌة 

  التنفٌذٌة لتسلٌمها الى المستشار العسكر تحدٌث بٌانات القٌادات 

  تحدٌث ال حدات ايدارٌة بالجهاز ايدار  للد لة 

 للمحافظة الى مجلس ال زراء   ارسال المجلس التنفٌذ 

  هم م  مشاكل الم اطنٌن مم إرسالها بايٌمٌل 

  ادخال نم ذج تجمٌع بٌانات العاملٌن بمراكز المعل مات على مست   المحافظة 

 ت المبانى لمركز  مدٌنة القنطر  شرقمخالفا

  م قف المنشآت الغذائٌة التى تم إٌقافها  إغالقها 

 إرسال بٌانات الدلٌل ايحصائى الى  زار  التنمٌة المحلٌة 

  مق مات ايستممار تم ارساله الى ال زار 

   المنشآت الصناعٌة المغلقة تم ارسالها بالبرٌد ايلكتر نى بال زار 

  تم ارسال الهٌكل التنظٌمً  مقترحات التط ٌر الى  زار  التنمٌة المحلٌة 

 مصري شركة تم ارسال فاكسات بخص ص قٌام شركة سبٌا ايٌطالٌة  شرٌكها ال

هندسٌة  الخاصة بعمل دراسة تقٌٌم الطلب على النقل للربط بٌن مسارات لالستممارات ال

لجنة  –الحدٌد  ةله الى الهٌئة العامة للسككمنطقة قنا  الس ٌس  القاهر  الكبر  تم ارسا

 شركة ات بٌس شرق الدلتا –المر ر  –الم اقف 

 

 

 اإلحصاءإدازج 
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 2317ٌلها أو ؼلقها ادارٌا خالل شهر أؼسطس تم التوصٌة بإٌقاؾ تشؽبٌان بالمنشؤت الؽذائٌة التى 

 العنوان المدٌر المسئول اسم المنشؤة م
رقم 

 الرخصة

 نوع التوصٌة باالجراء المطلوب

 سبب الؽلق
 رخصة

خطر 
 داهم

 كلٌهما

 أحمد جالل محمود السوهاجىمطعم أبناء  1
أبو خلٌفة ش 

 المعاهدة
3 3 1  

وجود باب ٌفتح على المنور بمكان التجهٌز وبه مواسٌر 
 صرؾ صحً ومبولة

2 
توكٌل دٌري )بست 

 الحسن تشٌز(
 وجود مواسٌر صرؾ صحى أمام الباب مباشرة  2 3 0 أبو بلح الحسن الدسوقى رزق

 الشركة العالمٌة للمواد الؽذائٌة 3
سالم محمد عبد 

 السالم 
 نقص شدٌد فى االشتراطات  3 3 611 المنطقة الصناعٌة

 رضا ابراهٌم محمد مجزر المتحدة 4
طرٌق  7الكٌلو 

 بورسعٌد
 نقص شدٌد  فى االشتراطات  4 3 600

 مخبز افرنجى 5
خمٌس عبد الرحمن 

 محمود
مدرسة الزراعة 

 بالتل الكبٌر
0 3 5  

ووجود ؼرؾ ومواسٌر نقص شدٌد فى االشتراطات 
صرؾ صحً مجاورة للمادة الؽذائٌة وال ٌصلح أن ٌكون 

 مخبز من عدمه ووجود أسالك كهربائٌة ؼٌر مؽطاه

  6 3 0 التل الكبٌر سماح السٌد محمد مطعم فول وفالفل 6
نقص شدٌد فى االشتراطات ووجود بالعات صرؾ بدون 

 ؼطاء 

 نقص شدٌد فى االشتراطات 3 7 3 26 التل الكبٌر ٌسصالح شكرى  خط االنتاج بثالجة فرٌزن باك 7

 أحمد جالل مجمود مطعم أبناء سوهاج 4
أبو خلٌفة القنطرة 

 ؼرب
0 3 3 6 

ٌدار بدون ترخٌص ووجود باب ٌفتح على المنور وبه 
 مواسٌر صرؾ صحى ومبولة

 محمد فرج هللا محمد مطعم كشرى صبحى 4
القصاصٌن أمام 
 موقؾ االسماعٌلٌة

 نقص شدٌد فى االشتراطات ٌمثل خطر داهم 0 4 3 0

 أحمد عبدهللا السٌد  مخزن أؼذٌة  13
القصاصٌن خلؾ 

المستشفى 
 المركزى

 نقص شدٌد فى االشتراطات ٌمثل خطر داهم 0 3 3 0

  

 املىضىػاخ االختيازيح

 ت ـــــت االسمبعيليــــــمحبفظ

 تـــــــــــت الصحــــــــمديزي

 االغذيتادارة الوقبئى / قسم 
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 2317 أؼسطسبٌان بالمنشآت الؽذائٌة التى تم التوصٌة بإٌقاؾ تشؽٌلها أو ؼلقها ادارٌا خالل شهر 

 

 إجمالى كلٌهما خطر داهم ادارىؼلق 

27 4 1 13 
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 تقـــــرٌـــــر
 خطة المتابعة والدعم المٌدانى  لمراكز ووحدات المعلومات

 %(13) نسبة 2317 ٌولٌةودعم إتخاذ القرار بالمحافظة خالل شهر 
 

 إسم الموقع م
تارٌخ 
 المرور

 األنشطة التى تم  متابعتها
 فى الموقع

 مالحظات نقاط الضعؾ نقاط القوة

1 
مدٌرٌة 
 التموٌن

2/7 

 قاعدة البٌانات الٌدوٌة . -
 قاعدة البٌانات اآللٌة . -
مراجعة السجالت اإلدارٌة   -

 لالقسام   .
 النشرات الربع سنوٌة  -
 اإلصدارات  .  -
 تدرٌب العاملٌن . -

قواعد البٌانات الٌدوٌة   -
 واآللٌة .

 العماله مدربة .  -
السجالت االدارٌه     -

 مكتمله .

 ــــدال ٌوجـــــــــــــ
 نظر مع الشكر ،،

 

2 
مدٌرٌة 
 الزراعة

6/7 

قواعد البٌانات الٌدوٌة  -
 واآللٌة .

 السجالت اإلدارٌة . -
 النشرة الشهرٌة للمعلومات  -
 كفاءة األجهزة اآللٌة . -
 التدرٌب . -

قواعد البٌانات الٌدوٌه   -
 3واآللٌه 

 العماله مدربة .    -
 كفاءة األجهزة .    -

 نظر مع الشكر ،، دال ٌوجـــــــــــــ

3 
م.م القنطرة 

 شرق
13/7 

 قواعد البٌانات الٌدوٌة . -
 قواعد البٌانات اآللٌة . -
 النشرة الشهرٌة للمعلومات  -
 السجالت االدارٌة . -
 التدرٌب وكفاءة العاملٌن . -

قواعد البٌانات الٌدوٌة   -
 واآللٌة .

 العماله مدربة .  -
السجالت االدارٌه     -

 مكتمله                  

 نظر مع الشكر ،، ــدال ٌوجــــــــــــ

4 
م.م القنطرة 

 ؼرب
13/7 

البٌانات الٌدوٌة قواعد  -
 واآللٌة .

 السجالت اإلدارٌة . –
 النشرة الربع سنوٌة . -
كفاءة األجهزة والعاملٌن  -

 بالمركز   . 

قواعد البٌانات الٌدوٌة    -
 واآللٌة  مكتملة .

   3فاءةاالجهزة تعمل بك   -
 العماله مدربة .     -

 نظر مع الشكر ،، ــــــــــدال ٌوجـــــــ

 14/7 م.م فاٌد 5

قواعد البٌانات الٌدوٌة  -
 واآللٌة 

 السجالت االدارٌة . -
 النشرة الشهرٌة للمعلومات  -
 التدرٌب وكفاءة األجهزة    -

قواعد البٌانات الٌدوٌة    -
 وااللٌة  مكتملة .

 التحدٌث اآللى للبٌانات      -
 نقص العمالة .    -

 ،،نظر مع الشكر  ـــــدال ٌوجـــــــ

6 
مدٌنة 

 القصاصٌن
26/7 

قواعد البٌانات الٌدوٌة  -
 واآللٌة .

 التحدٌث .  -
النشرة  الشهرٌة  -

 للمعلومات .
 3السجالت اإلدارٌة   -
 التدرٌب وكفاءة األجهزة    -

تحدٌث قواعد البٌانات   -
 الٌدوٌة واآللٌة  .

االنتظام فى  اصدار   -
 النشرة الشهرٌة .

 

 الشكر ،،نظر مع  ـــدال ٌوجــــــــــ

                                                                                                                                                                                                                                

 ٌعتمــــد ،،                                             

 مدٌر عام مركز المعل مات                                                         
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 م  5061 أغسطسمن نشر  المعل مات الشهرٌة  لمحافظة اإلسماعٌلٌة عدد شهر 
 .................................ال ظٌفة / ...........................ايســم /

 

    ة من النشر  خالل الشهر القادم هل ت د ايستمرار فى امدادك بنسخ -1

  ما رأٌك فى المإشرات الجد لٌة  البٌانات للقطاعات الخدمٌـــة       -5

  ما رأٌك فى حالة دعم القرار ا  الت قعات المستقبلٌـة ان  جدات   -2

          هـل تمق فى اكتمال  دقة  تحدٌــث البٌانـات الــــ ارد          -7

        هـل هنــاك عائــد من هــذه النشــر   مــا هــ  ؟ -2
 

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

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

        هـل تـ د اضافة أ  م ض عـات ا  أبـ اب اخر   ما هى ؟ -6
    .................................................................... 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

المعلومات بالفكر والرأي والخبرة وكل من لكل من عاون وساهم فً تطوٌر نشرة 
 3وإرساله إلٌنا  جتفضل وقام بملء هذا النموذ

 
 

  

 

  

 

 

 )    (   ـم  )    (    ال وؼ

 وافيـح  )    (غري وافيح )    (

 (غري مفيدج )    ( مفيدج)   
 )    ( م  )    (    ال   وؼـ

 )    (  م  )    (    ال  وؼـ 

 
 
 

 
 )     (م   )    (  ال  وؼـ

 

 منــــىذج 
 سأيــــــــــالع اٌـــــــإستط
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