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 تحت رعاية

 يــــــس طـــاهــــــس
  ت ـــمساػيليــظ اإلحماف

 سة ــــــــــنش
 هسكز املعلىهاث ودعن اختاذ القساز
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 ـوعــــــالموضــــ مسلسل

 رقم الصفحة

 إلـــى ٍـــي

 4 1 النشــــــاط اإلعــــــــالمى 1

 15 5 البٌئــــــــــة قطـــــــــــــاع 2

 23 16 السكان والزٌادة الطبٌعٌةقطـــــــــــــاع  3

 26 24 المشاركة السٌاسٌةقطـــــــــــاع  4

 33 22 القانـــــــــــونمــــــــع  5

 32 31 المكتبـــــــــــــــــــــة 6

 34 33 إسهامـــــــات المركـــــــــز 2

 38 35 تابع الموضوعـــات االختٌارٌـــــــة 8

 - 39 تقرٌــــــر المتابعــة المٌدانٌــــة 9

 - 43 نمــــوذج استطــالع الـــــــرأي 13

 هرا العددحمتىياث 
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 السكستري الؼام والسكستري الؼام املساػد حملافظت اإلمساػيليت 
 اول ؼاى محالث الٌظافت الؼاهت حبًيتاب

 

قاا محمدماادح9لاادحالصااةمحالكااير حالصاا ر يرح

يرا قاااىحالمونااادسح اإلظممميليْ ْ  ال:ااا محلمد  ظااا 

9لااادلحالى>لااارحالصااا ر يرحال:ااا محالمصااا 9دح

حئااااااايسرحللمد  ظااااااا حؤادااااااار ح ااااااا اد

ؤادماادح9لاادحاللاا قرح االظمميليْ ْ  ًمدّنمم  ر ااىم

لاا حميدانياا حلمنطقاا حمر ااىحلجؤ دممَ لً  رئاايس

ؤذلااامحلم  ل:ااا ح بذمممَ لً  االصااا:  حالرئيصااار

ال: ماا حال اارحقاا مح النظلفمم  دي مم  تنفْممر اصاا ئن  حؤ

لواا حال:اا ملؤلحلاا لدرحلر اا;حؤازالاا ح جم:اا  ح

ؤ را مااا  حالقم مااا حؤالممل ااا  حمااالح لااامح

المنطقاا حال اارح : لاارحنقطاا ح جمياا;حللداارحؤياا مح

: مااااهحم:واااا حلداااا هحيااااؤمرحؤاؤالحلاااا ؤهحال 

ح . للد  ظح9لرحالليئ 

ؤمااةهحم  ل:اا حالصاا ر يرحال:اا محؤالصاا ر يرح

 ااامحر ااا;ح الذي ممم  المصااا 9دحللمد  ظااا حل ن ياااذ

ؤازالاا ح مياا  ح لياار حماالحالممل اا  حؤ صااؤي ح

 .           المنطقااا 

ؤقااادحا ااادحالصااا ر يرحال:ااا مح9لااارحاصااا مرارح

اصااا ئن  حؤ   يااا حدجااامحال:ماااهحلمم لااا ح

 م ماا ح9لاارحجمياا;ح القضممل  المناا طححد اارحياا م

لاا رح جم:اا  حالقم ماا حؤالممل اا  حؤالاار شح

ؤر :وااا حاؤالحلااا ؤهح مااا حن دااادحالماااؤاطنييلح

ؤاألهااا لرحل ل :ااا ؤلحمااا;حاألجواااى حالمم كااا ح

ؤاالل اااىامحل لقااا احالقم مااا حؤالممل ااا  ح ااارح

األمااا  لحالممككااا حلوااا ح قاااطحمااالحاجاااهح

ؤالمظواااارحالجماااا لرححالد اااا ظح9لاااارحالليئاااا 

 .ؤالد8 رى

 

 صحافت اإلمساػيليت
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فىش هسكص هؼلىهاث ودػن إختاذ القساز بديىاى ػام حمافظت االمساػيليت باملسكص األول هكسز ػلً 
 هستىي اجلوهىزيت ػلً هدي أزبغ شهىز

 

 

حجمااا هحالاااديلحرئااايسحقطااا عحماااؤاردا9لااالح

اللي ناااااا  حلمر ااااااىحالم:لؤماااااا  حؤد9اااااامح

ا ماااااا ذحالقاااااارارحلمجلااااااسحالااااااؤزرااحالح

مر ااااىحم:لؤماااا  حؤد9اااامحا ماااا ذحالقاااارارح

لااااديؤالح9اااا محمد  ظاااا حاالصاااام 9يلي حقاااادح

دكاااهح9لااارحالمر اااىحاألؤهحم اااررح9لااارح

مصااااا ؤىحمرا اااااىحالم:لؤمااااا  حلمم لااااا ح

مد  ظاااااا  حالجموؤرياااااا ح9ناااااادحال قياااااايمح

للمرا ااااىحمااااةهحالصاااا  حادااااورحالم 8ااااي ح

دكااااؤهحالمر ااااىحمااااةهحؤال اااارحداااامل ح

9لااااارحح6104داااااورحديصاااااملرحالم 8ااااارح

%ح7100المر ااااااىحاألؤهحم ااااااررحلنصاااااال ح

%حؤ ااااااارحح7006ح6105ؤ ااااااارحينااااااا يرح

%حؤماااااةهحداااااورحح7100ح6105مااااا رسح

دكااااهحالمر ااااىحح6105الريااااهحالم 8اااارح

 .%97604لرح
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حمافظ االمساػيليت وهديس األهي يشهداى إفتتاح هؼسض الكتاب بقصس االثقافت واإلحتفال بركسي 
 ثىزة يىليى مبسكص شباب الشيخ شايد

دااااااودحاللااااااؤااحيااااااسحطاااااا هرحمداااااا  ظح

االصااام 9يلي حيرا قاااىحاللاااؤااح9كااا محصااا:دح

مصااااا 9دحؤزيااااارحالدامليااااا حماااااديرحامااااالح

االصااااام 9يلي حمراصااااامحا   ااااا  حم:ااااارضح

ال  اااااا  حالااااااذىحنظمااااااىح اااااارعح ق  اااااا ح

إلااارحح62االصااام 9يلي حماااةهحال  ااار حمااالح

يؤليااااااؤحالجاااااا رىحلقكاااااارحال ق  اااااا حح10

ؤالاااذىحي8ااامحمجمؤ9ااا ح ليااار حمااالحال  ااا ح

لم:ر ااا حؤال:لاااؤمحإلااارح ااارحدااا رحمجااا ال حا

ج ناااا حر اااالحماااا صحلاااادؤاؤيلحؤا9ماااا هح

الداااا 9رحالرادااااهحال لياااارح9لاااادحالااااردملح

االلناااؤدىحؤذلااامح ااارحد8اااؤرحنوااا هح مااا هح

داااااارمحالرادااااااهحاأللنااااااؤدىحؤالنااااااؤا ح

ادااار ح9مااا ر حؤالمص دااا رح9لااادحال  ااا  ح

9لاااااااادحلحؤ ماااااااا هحرزححلحا89اااااااا اح

مجلاااااسحالناااااؤا حؤمدمااااادح9لااااادحالصاااااةمح

  ظاااااا حالكااااااير حالصاااااا ر يرحال:اااااا محللمد

ؤالموناااادسح9لاااادحلحالى>لاااارحالصاااا ر يرح

ال:اااا محالمصاااا 9دحؤال:قياااادحهداااا محمدماااادح

9لاااارحالمص داااا رحال:صاااامحرىحللمد  ظاااا ح

ؤال ناااااا لحماااااا هرح ماااااا هحرئاااااايسحاالدار ح

المر ىياااا حألقلاااايمحالقناااا  حؤصااااين احال قاااا  رح

ؤ9اااااددح ليااااارحمااااالحالقيااااا دا حال ن يذيااااا ح

ؤالدااااا:لي حالصي صاااااي حل لمد  ظااااا ح مااااا ح

ؤماااديرحاألمااالححداااودحمدااا  ظحاالصااام 9يلي 

ؤماااااارا قيومحماااااالحالقياااااا دا حا د   لياااااا ح

ال نيااا حال ليااار حال ااارحنظموااا ح ااارعح ق  ااا ح

االصاااااام 9يلي حل ل :اااااا ؤلحماااااا;حمديرياااااا ح

الداااااال  حؤالري 8اااااا حؤال اااااارحاقيماااااا ح

لمر اااااىحدااااال  حالداااااي حزايااااادحؤ دااااا ح

ر9 يااااا حنظيااااارحلط ااااارحرئااااايسحمجلاااااسح

إدار حالمر اااىحؤصااا مرح9لااادحالدلااايمحماااديرح

ن صاااال ح9اااا محالداااال  حؤالري 8اااا حؤذلاااامحلم

يؤلياااااؤحح61ل اااااؤر حح43إديااااا احالاااااذ رىح

المجياااااد حؤقااااادحدااااا رمح ااااارحاالد   ليااااا ح

 رقاااا حالمؤصاااايقرحال:رلياااا حل اااارعح ق  اااا ح

ا صااااااام 9يلي حلقيااااااا د حال نااااااا لحادمااااااادح

الق 8اااااارحؤ رقاااااا حالصمصاااااامي حلقياااااا د ح

ال نااا لحيديااارحماااؤلرحؤ ااامح قاااديمح9ااادداحمااالح

األ>نياااااااا  حالؤطنياااااااا حؤالمقطؤ9اااااااا  ح

 المؤصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايقي 

قااااااديمحدرعح ماااااا ح 8اااااامن حاالد   لياااااا ح 

ال ق  ااااا حلة9ةميااااا حنوااااا هح مااااا هحدااااارمح

الرادااااهحالداااا 9رحال لياااارح9لاااادحالااااردملح

االلناااااااااؤدىحؤدرعحال ق  ااااااااا حلمدااااااااا  ظح

 .االصم 9يلي 
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وختصيصها كأول  حمافظ االمساػيليت يتفقد أػوال تطىيس هستشفً أبىخليفت مبسكص وهديٌت القٌطسة غسب
  ..هستشفً لللطىازيء بأقلين القٌاة وسيٌاء

 

 ااااارحاطااااا رح ن ياااااذحمطااااا حالدؤلااااا حؤ ؤجيوااااا  ح

الااااارئيسح9لااااادحال  ااااا  حالصيصااااارحلدااااا لحلاااااذهح

اقكاااااارحالجوااااااؤدحل طااااااؤيرحؤر اااااا;ح  اااااا ا ح

المنظؤمااااااا حالكااااااادي حؤاالر قااااااا احلمصااااااا ؤىح

الماااااااادم  حالطلياااااااا حؤال:ةجياااااااا حلجمياااااااا;ح

 ,المص دااااا ي  حؤالم صصااااا  حالطليااااا حؤال:ةجيااااا 

قاااا محاللااااؤااحيااااسحطاااا هرحمداااا  ظحاالصاااام 9يلي ح

يرا قاااىحمدمااادح9لااادحالصاااةمحالكاااير حالصاااا ر يرح

ال:اااا محللمد  ظاااا حؤالموناااادسح9لاااادحلحالى>لاااارح

الصااااا ر يرحال:ااااا محالمصااااا 9دحؤالن ئااااا ح9كااااا مح

منصاااارح89ااااؤحمجلااااسحالنااااؤا حؤصاااا مرح9ااااةمح

يسحمر ااااااىحؤمديناااااا حالقنطاااااار ح>اااااار حرئاااااا

ؤالاااااد  ؤرحمينااااا حدلااااايمحماااااديرح9ااااا محالر9 يااااا ح

ال: جلااااا حلمديريااااا حالكاااااد حؤالاااااد  ؤرح9لااااارح

دمااااؤد حمااااديرح9اااا محالجااااؤد حل لمديرياااا حؤ9ااااددح

 لياااارحماااالحالقياااا دا حال ن يذياااا حل  قاااادحؤم  ل:اااا ح

ا9ماااااا هح طااااااؤيرحؤر اااااا;ح  اااااا ا حمص داااااا رح

الؤملي اااا حال اااارح قاااا;ح9لاااارحالطريااااححالصااااري;ح

حلؤرص:يدحؤا9 د ح  هيلو ح–االصم 9يلي ح

ح

ؤ مكيكاااااااااااو حل  اااااااااااؤلحاؤهحمص دااااااااااا رح

للطااااااؤارىاحؤاصاااااا قل هحالدااااااؤاد حلمد  ظاااااا  ح

اقلااايمحالقنااا  حؤصاااين احلط قااا حمااا  ح حصاااريرحمااانومح

صاااريرح9ن يااا حمر اااى حمجواااى حل داااد حح961اااددح

ؤصااااا ئهحال  نؤلؤجيااااا حالطليااااا حالددي ااااا حا8ااااا   ح

>اااار حان:اااا شحقلاااا حؤ9ياااا دا حم كاااا حح6الاااارح

ؤح كااااااهحجملاااااا حلجراداااااا  حاليااااااؤمحالؤاداااااادح

اال9 مااا دا حالم ليااا حلوااا حالااارحنداااؤحم يىيااادح9ااالح

 , مليااااااااااااااااؤلحجنيااااااااااااااااىح651

ؤماااالحالمن ظاااارحالحياااا محاالن واااا احماااالح طؤيرهاااا ح

ؤ  صيصاااااو حل ل  ماااااهحل ااااادمهحالمدمااااا حال :ليااااا ح

ل  اااااؤلحح6106ماااااةهحمن كااااا حال:ااااا محالقااااا دمح

ا8ااااا   حجدياااااد حالنجااااا زا حالقطااااا عحالكااااادرح

ل الصاااااام 9يلي حؤ ماااااادمحمااااااؤاطنرحمد  ظاااااا  ح

 . ل ل  مااااااااااااااااااهحاألقلاااااااااااااااااايم

ؤمااااةهحالىياااا ر حا اااادحالمداااا  ظح9لاااارح8اااارؤر ح

م8اااا 9  حؤ 8اااا  رح   اااا حالجوااااؤدحماااالحجمياااا;ح

األجوااااى حلصاااار9 حاالن واااا احماااالحال ن يااااذحؤ قاااا ح

ح. لل ؤقي   حؤاللرن مجحالىمنرحللمدرؤع

ح
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 ببحملبفظة البيئي التلوث مصبدر-1

 البٌان
 حضر/
 رٌف

 المواقع المضارة
تعداد 

السكان 
 المضارٌن 

نسبة السكان 
المضارٌن إلى 
 إجمالً السكان

 مالحـــــــــــظات

ً
ح
ص

ف 
صر

 

 ــــــ %08 9966 عٌد بقرٌة نفٌشة بمركز اإلسماعٌلٌة علًعزبة  رٌف

 ــــــ %088 2270 الفردان بمركز اإلسماعٌلٌة غرب بقرٌة 7منطقة ك  رٌف

 %088 07808                    بمركز اإلسماعٌلٌة جمٌع توابع قرٌة عٌن غصٌن رٌف
           تم  الموافقة من الهٌئة القومٌة لتنفٌذ المشروعات

) الجهاز التنفٌذي لمٌاه الشرب و الصرف الصحً ( 
 7807/7800إلنشاء الشبكة و سٌتم التنفٌذ فً خطة 

 %088 3;868 مدٌنة أبوصوٌر حضر
 جاري إنشاء شبكة صرف صحً

 %088 ;58:;6 مركز أبوصوٌر بجمٌع توابعه رٌف

 الصرف الصحًلم ٌتم استكمال شبكة  %08 0888 مدٌنة التل الكبٌر حضر

 %088 00808 القرى التابعة لمركز التل الكبٌر رٌف
لم ٌتم استكمال شبكة الصرف الصحً و ٌتم التخلص 

 من الصرف الصحً عن طرٌق سٌارات الكسح

 %60.. 00700 مدٌنة فاٌد حضر
مناطق محرومة من وجود شبكة صرف صحً و 
 جاري العمل فً إنشاء شبكة صرف صحً بها

 %7760 07777 التابعة لمركز فاٌدالقرى  رٌف

 %07 00778 القرى التابعة لمركز القنطرة غرب رٌف

 %77 088. عزبة ناصر و السبع عمارات و مساكن التوفٌق بمدٌنة القنطرة شرق حضر
الطاقة التصمٌمٌة عن الطاقة الفعلٌة  ٌوجد انخفاض فً

 لمحطة المعالجة 

 مناطق محرومة من وجود شبكة صرف صحً %78 77082 جلبانه و االبطال و السالم القرى التابعة لمركز القنطرة شرق  رٌف

ً
ع
نا
ص

ف 
صر

 

 حضر
محطة الرفع الرئٌسٌة للصرف الصحً بأبوعطوة بمدٌنة اإلسماعٌلٌة ) ٌصب فٌها 

و الثانٌة ( حٌث  الصرف الصناعً الخاص بالمنطقة الحرة و المنطقة الصناعٌة األولى
 تصب فً سرابٌوم

جمٌع 
سكان 
 سرابٌوم

088% 
ٌصب الصرف الصناعً فً محطات الصرف الصحً 

بعد معالجته داخلٌاً فً المصانع ) ٌلزم كل مصنع 
بمعالجة خاصة به ( مما ٌجعل المواقع المضارة هً 
المناطق التً ٌصب فٌها الصرف الصحً المختلط 

 بالصرف الصناعً
 حضر

معالجة الصرف الصحً بالمدٌنة الجدٌدة بالقنطرة شرق ) ٌصب فٌها الصرف محطة 
 الصناعً الخاص بالمنطقة الصناعٌة بالقنطرة شرق (

 ــــــ ــــــ
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صرف 
 زراعً

 شمال اإلسماعٌلٌة رٌف
جمٌع 
 السكان

ٌعد الضرر واقع على جمٌع سكان محافظة اإلسماعٌلٌة  088%
فً مٌاه قناة السوٌس أو  حٌث ٌصب الصرف الزراعً

ٌعاد استخدامه دون معالجة فً ري األراضً الزراعٌة 
محطات معالجة  0مع األخذ فً اإلعتبار أنه ٌتم صب 

 صرف صحً فً محطات صرف الصرف الزراعً

 البالح بقرٌة الرٌاح )ٌصب فً قناة السوٌس ( بمركز و مدٌنة القنطرة غرب رٌف
جمٌع 
 السكان

088% 

 %088 72020 المحسمة القدٌمة بمركز و مدٌنة القصاصٌن الجدٌدة رٌف

 %0. 00002 عزبة علً عٌد و الحلوس و أبوعطوه التابعٌن لقرٌة نفٌشة بمركز اإلسماعٌلٌة رٌف
حٌث ٌمر مصرف الوادي  و مصرف أبو جاموس 

 للصرف الزراعً بهذه القرى

 رٌف
آبار غربٌة و قرٌة السبع آبار شرقٌة و قرٌة قرٌة المحسمة الجدٌدة و قرٌة السبع 

 المناٌف بمركز أبوصوٌر
.8888 20% 

حٌث ٌمر مصرف الوادي للصرف الزراعً بهذه 
 القرى

مة
ما

 ق
ب

قال
م

 

 ٌوجد المقلب خارج الكتلة السكانٌة ــــــ ــــــ مقلب قمامة عشوائً بمدٌنة المستقبل  بمدٌنة اإلسماعٌلٌة  حضر

 ــــــ %07 7000 قمامة بمٌدان مصطفى كامل بحً أول بمدٌنة اإلسماعٌلٌةمقلب تجمٌع  رٌف

 رٌف
غرب طرٌق الصالحٌة بقرٌة الفردان بمركز  00مقلب تجمٌع قمامة بمنطقة ك

 اإلسماعٌلٌة
 ــــــ 088% 088

 حضر
مقلب قمامة عمومً بشارع العرٌش و مدفن صحً بالمدٌنة الجدٌدة بمركز و مدٌنة 

 القنطرة شرق 
 ــــــ 07% 08888

 ٌوجد المقلب خارج الكتلة السكانٌة ـــــــــ ــــــ مقلب قمامة عشوائً بالدواوٌس بقرٌة السالم بمركز و مدٌنة القصاصٌن الجدٌدة  رٌف

 %02 0888 بعزبة عبد الناصر بمدٌنة فاٌدمقلب قمامة عشوائً  رٌف
تم التعاقد مع مصنع تدوٌر القمامة بأبوبلح على رفع 

 القمامة من المقلب و نقلها و تدوٌرها بالمصنع

 %860 08888 مناطق تجمع عشوائٌة فً قرٌة المناٌف بمركز أبو صوٌر حضر
ٌتم تجمٌع القمامة فً مناطق متفرقة بقرٌة المناٌف 

 للمقلب العمومً بأبوبلحلنقلها 

 __ __ __ مناطق تجمع عشوائٌة فً أماكن متفرقة فً م6م التل الكبٌر رٌف

 ٌوجد المقلب خارج الكتلة السكانٌة ـــــــــ ـــــــــ مقلب قمامة عشوائً بمركز و مدٌنة القنطرة غرب حضر

صرف 
 مخلفات

 ـــــ ال ٌوجد ال ٌوجد الٌوجد ــــ 
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ب
طو

ع 
ان
ص

م
 

 %860 08888 عدد واحد مصنع طوب فً عزبة أبوجرٌش بمدٌنة أبوصوٌر حضر
ٌوجد المصنع بالمنطقة الجبلٌة بعزبة أبوجرٌش بالقرب 

 من الكتلة السكانٌة

 الكتلة السكانٌةٌوجد المصنع خارج  ـــــــــ ـــــــــ عدد واحد مصنع طوب اسمنت فً المنطقة الصناعٌة بمركز و مدٌنة القنطرة شرق حضر

 ٌوجد المصنع خارج الكتلة السكانٌة ـــــــــ ـــــــــ عدد واحد مصنع طوب اسمنت بالمنطقة الصناعٌة ااألولى بمدٌنة اإلسماعٌلٌة حضر

 الكتلة السكانٌةٌوجد المصنع خارج  ـــــــــ ـــــــــ عدد واحد مصنع طوب اسمنت بالمنطقة الصناعٌة الثانٌة بمدٌنة اإلسماعٌلٌة حضر

 ٌوجد المصنع خارج الكتلة السكانٌة ـــــــــ ـــــــــ عدد واحد مصنع طوب فً قرٌة أبوعزام بمركز و مدٌنة القصاصٌن الجدٌدة رٌف

مصانع 
 أسمنت

 ـــــــــ ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد  

 
 

 

 
 -ٚتضح يٍ انجٛبٌ انسبثك يب ٚؤتٙ : -انتؼهٛك :** 

لن مصممممممملوز الب مممممممٌظ الإلْممممممممِ بيذلفظممممممم  اإلظممممممميليْ ْ  تنذصمممممممس فمممممممِ  ا الصمممممممس  الصمممممممذِ ً الصمممممممس  الصمممممممنليِ ً الصمممممممس  الصزايمممممممِ ًمقللممممممم    -أٔالً : 

 القيلم  

 ً مصلنع الطٌب (      

ً لن اليٌاقممممممع اليبضممممممسزل مممممممل الصممممممس  الصممممممذِ تبي مممممم  فممممممِ الينمممممملصح اليذسًممممممم  مممممممل ً ممممممٌو لً يممممممد  اظممممممب يل  ؼممممممإل   الصممممممس  الصممممممذِ بيممممممل  -حبَٛاااااابً :

 .....كًب ٚهٙ ٔ ْٙ ثبنتشتٛت يٍ حٛج ػذد انسكبٌ انًتضشس ( نعيو  443334ّإل غ إ يللِ يدو الع لن اليبضسز فِ ىره اليٌاقع نذٌ ا 

 % تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ 3374مسكص لبٌصٌّس بجيْع تٌابعو بنعإل    - 1

 % تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ 1479فلّد بنعإل   ثم القسٍ البلبع  ليسكص  - 2

 % تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ 1272الب  ال إلْس بنعإل   ثم القسٍ البلبع  ليسكص -3

 % تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ 371بنعإل   لبٌصٌّس ثم مدّن   - 4

%  تقسّإلمممممملً مممممممل إ يممممممللِ يممممممدو العمممممم لن اليبضممممممسز مممممممل 673  إللنممممممو ً االبطممممممل  ً العمممممم   قممممممسٍ تلبعمممممم  ليسكممممممص القنطممممممسل ؼممممممس  بنعممممممإل  تإل ممممممغ ثممممممم    - 5

 الصس  الصذِ 

 % تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ 472ثم القسٍ البلبع  ليسكص القنطسل غسب بنعإل   - 6

3 
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 %  تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ 471تإل غ  ثم مدّن  فلّد  بنعإل  - 3

 % تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ 379ثم  يْع تٌابع قسّ  يْل غصْل بيسكص اإلظيليْ ْ   بنعإل   - 9

 للِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذِ% تقسّإللً مل إ ي272ثم يصب  ي ِ يْد بقسّ  نفْؽ  بيسكص اإلظيليْ ْ  بنعإل    - 4

% تقسّإلمممممملً مممممممل إ يممممممللِ يممممممدو العمممممم لن اليبضممممممسز مممممممل 175ثممممممم يصبمممممم  نلصممممممس ً العممممممإلع ييمممممملزار ً معمممممملكل البٌفْممممممح بيدّنمممممم  القنطممممممسل ؼممممممس  بنعممممممإل   - 11

 الصس  الصذِ

 ِ% تقسّإللً مل إ يللِ يدو الع لن اليبضسز مل الصس  الصذ174ثم مدّن  الب  ال إلْس بنعإل   - 11

% تقسّإلممممممملً ممممممممل إ يمممممممللِ يمممممممدو العممممممم لن اليبضمممممممسز ممممممممل الصمممممممس  175غمممممممسب بقسّممممممم  الفمممممممسوان بيسكمممممممص اإلظممممممميليْ ْ  بنعمممممممإل   3منطقممممممم    ً لخْمممممممساً  – 12

 الصذِ 7

ٔ ْاااااٙ لن اليٌاقمممممع اليبضمممممسزل ممممممل الصمممممس  الصمممممنليِ تبي ممممم  فمممممِ الينممممملصح البمممممِ ّصممممم  فْيمممممل الصمممممس  الصمممممذِ الي مممممب   بللصمممممس  الصمممممنليِ   -حبنخااااابً :

 يٕالغ صت يحطبد انصشف انصحٙ نًحطتٍٛ ًْب ....تتًخم فٙ 

مذطمممممم  السفممممممع السوْعممممممْ  بممممممةبٌيطٌل بيدّنمممممم  اإلظمممممميليْ ْ  ا ّصمممممم  فْيممممممل الصممممممس  الصممممممنليِ ال مممممملؾ بللينطقمممممم  الذممممممسل ً الينطقمممممم  الصممممممنليْ  ا ًلممممممَ ً  -

 ال لنْ  ( دْث تص  فِ ظسابٌْ 

 مذط  معللج  الصس  الصذِ بلليدّن  الجدّدل بللقنطسل ؼس  -

 ْٙ ثبنتشتٛت حست ػذد انسكبٌ انًتضشس ....اليٌاقع اليبضسزل مل الصس  الصزايِ  -ؼبً :ساث

 ؼيل  اإلظيليْ ْ    -1

 قسّ  اليذعي  الجدّدل ً قسّ  العإلع آبلز غسبْ  ً قسّ  العإلع آبلز ؼسقْ  ً قسّ  الينلّف بيسكص لبٌصٌّس -2

 ْؽ  بيسكص اإلظيليْ ْ يصب  ي ِ يْد ً الذ ٌض ً لبٌيطٌه البلبعْل لقسّ  نف -3

 الإل ح بقسّ  السّلح بيسكص ً مدّن  القنطسل غسب -4

 اليذعي  القدّي  بيسكص ً مدّن  القصلصْل الجدّدل -5

               دْممممممث ب ممممممغ إ يممممممللِ يممممممدو العمممممم لن اليبضممممممسزّل نذممممممٌ ( مقللمممممم  قيلممممممم  ً مممممممدفل صممممممذِ ًادممممممد ي ممممممَ معممممممبٌٍ اليذلفظمممممم   6ٌّ ممممممد يممممممدو ا  -خبيساااااابً :

 7777مل ّ ِ  يْعيل خلزج ال ب   الع لنْ  مليدا  ( نعيو دْث لن 34244ا 

مق ممممم  القيلمممممم  العيمممممٌمِ بؽممممملزط العمممممسّػ فمممممِ  7  القنطمممممسل ؼمممممس  دْمممممث نعمممممإل  العممممم لن اليبضمممممسزّل ممممممل إ يمممممللِ ظممممم لن الينممممملصح اليبضمممممسزل ب  ممممم   -1

 % تقسّإللً 6373نذٌ 

إل  العممممم لن اليبضمممممسزّل ممممممل إ يمممممللِ ظممممم لن الينممممملصح اليبضمممممسزل ب  ممممم  منممممملصح تجيمممممع يؽمممممٌاوْ  فمممممِ قسّممممم  الينممممملّف بيسكمممممص لبمممممٌ صمممممٌّس دْمممممث نعممممم -2

 % تقسّإللً 1375نذٌ 

مْممممممدان مصممممممطفَ كلممممممم  بذممممممِ لً  بيدّنمممممم  اإلظمممممميليْ ْ  دْممممممث نعممممممإل  العمممممم لن اليبضممممممسزّل مممممممل إ يممممممللِ ظمممممم لن الينمممممملصح اليبضممممممسزل ب  مممممم  نذممممممٌ  -3

 % تقسّإللً 12737
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 % تقسّإللً 574ن اليبضسزّل مل إ يللِ ظ لن الينلصح اليبضسزل ب    نذٌ يصب  يإلد النلصس بيدّن  فلّد دْث نعإل  الع ل -4

دْمممممممث نعمممممممإل  العممممممم لن اليبضمممممممسزّل ممممممممل إ يمممممممللِ ظممممممم لن الينممممممملصح  غمممممممسب صسّمممممممح الصمممممممللذْ  بقسّممممممم  الفمممممممسوان بيسكمممممممص اإلظممممممميليْ ْ  11منطقممممممم    -5

 % تقسّإللً 7 171اليبضسزل ب    نذٌ 

 لملكل مبفسق  فِ  7  الب  ال إلْس 7بلإلضلف  إلَ منلصح تجيع قيلم  يؽٌاوْ  فِ  -6

 7 ال ٌّ د صس  م  فلر ي َ معبٌٍ اليذلفظ  -سبدسبً :

( مصمممممملنع صممممممٌب ي ممممممَ معممممممبٌٍ اليذلفظمممممم  فممممممِ الينطقمممممم  الصممممممنليْ  فممممممِ  7  القنطممممممسل ؼممممممس  ً الينطقمممممم  الصممممممنليْ  ا ًلممممممَ   5ٌّ ممممممد يممممممدو ا  -ساااااابثؼبً:

اإلظممممممميليْ ْ  ً يصبممممممم  لبمممممممٌ سّػ فمممممممِ  7  لبٌصمممممممٌّس ً قسّممممممم  لبمممممممٌيصا  فمممممممِ  7  القصلصمممممممْل ً الينطقممممممم  الصمممممممنليْ  ال لنْممممممم  بيدّنممممممم   بيدّنممممممم  اإلظممممممميليْ ْ 

الجدّممممممدل  ً ّقعممممممٌا  يْعمممممملً خمممممملزج ال ب مممممم  العمممممم لنْ  مممممممل يممممممدا مصممممممنع الطممممممٌب فممممممِ يصبمممممم  لبممممممٌ سّػ فممممممِ  7  لبٌصممممممٌّس دْممممممث ّقممممممع بممممممللقسب مممممممل ال ب مممممم  

  لن يصب  لبٌ سّػ 7 % تقسّإللً مل إ يللِ ظ175اليبضسز نذٌ  الع لنْ  ً تإل غ نعإل  الع لن

 ال تٌ د مصلنع لظين  ي َ معبٌٍ اليذلفظ   -حبيُبً :

 -انتٕصٛبد :** 
ضممممممسًزل يممممممد  صمممممم  الصممممممس  الصممممممذِ ظممممممٌا  معممممممللل ل  ال لً م ممممممب   بللصممممممس  الصممممممنليِ ل  ال لً م ممممممب   بللصممممممس  الصزايممممممِ ل  ال فممممممِ بذْممممممسل  -1  

 7  إللً ي َ ال سًل العي ْ  ً صذ  اليٌاصنْل ً الذفلظ ي َ مْله الإلذْسارالبيعلح لً الإلذْسار اليسل لً قنلل العٌّط لعد  البةثْس ظ

يمممممممد  اظمممممممب دا  الصمممممممس  الصزايمممممممِ فمممممممِ زُ اليذلصمممممممْ  الصزايْممممممم  لً الصزايممممممملر اليعمممممممب دم  فمممممممِ اإلظمممممممبي   ا وممممممممِ لعمممممممد  اإلضمممممممساز بصمممممممذ   -2  

 7 اليٌاصنْل

 7 س  الصنليِ ً الصس  الصذِمسايلل اليٌاصفلر القْلظْ  الصذْ  العلليْ  فِ معللج  الص -3  

 7 إنؽل  مذطلر معللج  ل صس  الصزايِ بلليقلّْط الصذْ  العلليْ  -4  

إنؽمممممل  مق ممممم  ييمممممٌمِ زظممممميِ ً ممممممدفل صمممممذِ بلليعممممملّْس القْلظمممممْ  ب ممممم  مسكمممممص ً مدّنممممم  ي مممممَ معمممممبٌٍ اليذلفظممممم  ممممممع الصمممممْلن  الدًزّممممم  ليمممممره اليٌاقمممممع  -5  

 7 قيلم  ً دصسىل فِ مٌاقع منلظإل ً القضل  ي َ ظلىسل تعدو لملكل تجيْع ال
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 ببحملبفظة البيئة على احملبفظة منشآت -2
 انًُشؤح يشكض/حٙ

حذائك 

 ػبيخ

ػذد 

انًحًٛبد 

 انطجٛؼٛخ

 يمبنت لًبيخ ٔ يذافٍ صحٛخ
يحطبد 

 سصذ ثٛئٙ

يصبَغ تذٔٚش 

 انمًبيخ
 يحطبد يؼبنجخ صشف صحٙ

يحطبد يؼبنجخ 

 صشف صساػٙ

 ال ٌّ د 51  7  اإلظيليْ ْ 
  1                                             

 ا مق   يؽٌاوِ بلليعبقإل  (
 ال ٌّ د ال ٌّ د

ّعللل الصس  الصذِ بو فِ مذط  اليعللج  

 السوْعْ  بعسابٌْ  بيسكص ً مدّن  فلّد
 ال ٌّ د

 ال ٌّ د 11  7  لبٌصٌّس

  1                                                  

مق   ييٌمِ بةبٌ ب خ ً ٌّ د لملكل 

 تجيع يؽٌاوْ 

 ال ٌّ د

ا بينطق   1

لبٌب خ البلبع  

 لقسّ  الينلّف (

     1                                                   

 ا مذط  معللج   لزُ إنؽلويل بقسّ  العإلع آبلز(

   1               

ا مذط  معللج  

 م  ق  (

 ال ٌّ د 13  7   فلّد

    1                                           

ا مق   قيلم  يؽٌاوِ بعصب  يإلد 

 النلصس ( 

 ال ٌّ د ال ٌّ د

  2                                                      

امذط  معللج  زوْعْ  بقسّ  ظسابٌْ  ً مذط  

 معللج  بجٌاز نقط  ؼسص  فنلزل (

 ٌّ د ال

 ال ٌّ د ال ٌّ د ٌّ د لملكل تجيع يؽٌاوْ  ال ٌّ د 23  7  الب  ال إلْس
   1                                                     

 امذط  معللج  فِ مدّن  الب  ال إلْس (
 ال ٌّ د

مسكص ً مدّن  

 القنطسل غسب
 ال ٌّ د 24

  1                                             

 ا مق   يؽٌاوِ (
 ال ٌّ د ال ٌّ د

    2                                             

امذط  معللج  فِ قسّ  لبٌخ ْف  ً مذط  

 معللج  فِ الإل ح بقسّ  السّلح (

 ال ٌّ د

 ال ٌّ د 4  7  القنطسل ؼس 

مق   ييٌمِ                                1  

                                                       ا بجنٌب ؼس  اليدّن   (   

                 مدفل صذِ               1

 ا بجنٌب ؼس  اليدّن  الجدّدل (

 ال ٌّ د ال ٌّ د

       2                                                 

ا  مذط  معللج  بنظل  الذيلّ  بجٌاز مذط  

الع   الذدّد بلليدّن  الجدّدل ً  مذط  معللج  

 بٌْلٌ ْ  بقسّ  البقد  ال تعي  (

 ال ٌّ د

 7  القصلصْل 

 الجدّدل
 ال ٌّ د 14

                   مق   يؽٌاو1ِ      

 اٌّ د بللدًاًّط بقسّ  الع   (
 ال ٌّ د ال ٌّ د

      1                                                  

 ا مذط  معللج  صسّح الدًاًّط (
 ال ٌّ د

 0 9 0 1 ) يذفٍ صحٙ ( 0) يمهت لًبيخ ( + 6 1 051 اإلجــًبنٙ

 
11 

11 

 م7162 ٌولٌو -: البٌان تارٌخ                                المدن و المراكز و المحافظة عام بدٌوان المنتزهات و الحدائق إدارة  -: البٌان مصدر



 يحبفظخ االسًبػٛهٛخ                           اداسح انُشش                     7102َششح ٕٚنٕٛ 

 -يب ٚهٙ : انجٛبٌ انسبثكٚتضح يٍ  -انتؼهٛك :** 

 أٌ يُشآد انًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ فٙ يحبفظخ اإلسًبػٛهٛخ تتًخم فٙ ....  -0

( ددّقممممممم  153الذمممممممداوح العلمممممممم  دْمممممممث ب مممممممغ إ يمممممممللِ الذمممممممداوح العلمممممممم  ا تؽمممممممي  اليعمممممممطذلر ال ضمممممممسا  ( ي مممممممَ معمممممممبٌٍ اليذلفظممممممم  ا -أٔالً:   

( ددّقممممممم  ً معمممممممطخ 51% تقسّإلممممممملً بعمممممممدو ا3373يلمممممممم  ً معمممممممطخ لخضمممممممسدْث تٌ مممممممد لكإلمممممممس نعمممممممإل  فمممممممِ  7  اإلظممممممميليْ ْ  دْمممممممث ب  ممممممم  نذمممممممٌ 

% تقسّإلممممملً 1376( ددّقممممم  ً معمممممطخ لخضمممممس ثمممممم  7  البممممم  ال إلْمممممس بنعمممممإل   24دو ا % تقسّإلممممملً بعممممم14لخضمممممس ثمممممم ّ ْمممممو  7  القنطمممممسل غمممممسب بنعمممممإل  

( ددّقمممممم  ً معممممممطخ لخضممممممس ثممممممم ثممممممم  7  14% تقسّإلمممممملً بعممممممدو ا471( ددّقمممممم  ً معممممممطخ لخضممممممس ثممممممم  7  القصلصممممممْل الجدّممممممدل بنعممممممإل   23بعممممممدو ا 

( ددّقمممممم  ً معممممممطخ لخضممممممس ثممممممم 11بعممممممدو ا % تقسّإلمممممملً 675( معممممممطخ لخضممممممس ثممممممم  7  لبٌصممممممٌّس بنعممممممإل  13% تقسّإلمممممملً بعممممممدو ا975فلّممممممد بنعممممممإل  

 ( ددّق  ً معطخ لخضس47% تقسّإللً بعدو ا6لخْساً  7  القنطسل ؼس  بنعإل  

 ( مدفل صذِ 1( مقلل  قيلم  ً يدو ا6مقلل  القيلم  ً اليدافل الصذْ  ً ىِ تإل غ يدو ا  -حبَٛبً :

 ٔ تٕصع يمبنت انمًبيخ إنٗ ....َ معبٌٍ اليذلفظ   ا مدفل صذِ ًادد ٌّ د فِ اليدّن  الجدّدل فِ  7  القنطسل ؼس  ( ي  

 ( مق   قيلم  ييٌمِ فِ مذلفظ  اإلظيليْ ْ  إدداىيل فِ  7  لبٌصٌّس ً ا خس فِ  7  القنطسل ؼس  2يدو ا -

7  ً    ( مقللمممممممم  قيلممممممممم  يؽممممممممٌاوْ  مٌ ممممممممٌول فممممممممِ مدّنمممممممم  اليعممممممممبقإل  فممممممممِ  7  اإلظمممممممميليْ ْ  ً  7  فلّممممممممد ً  7  القنطممممممممسل غممممممممسب4ًيممممممممدو ا -

 القصلصْل الجدّدل 

 كيل ٌّ د لملكل تجيع يؽٌاوْ  ل قيلم  فِ ك  مل  7  لبٌصٌّس ً  7  الب  ال إلْس 7 -

 مصلنع تدًّس القيلم  دْث ٌّ د مصنع تدًّس ل قيلم  ًادد فِ  7  لبٌصٌّس تم تؽ ْ و 7 -حبنخبً:

تاااااإصٚؼٓى س  صممممممذِ بيذلفظمممممم  اإلظمممممميليْ ْ   ً ( مذطمممممملر معللجمممممم  صمممممم4مذطمممممملر معللجمممممم  الصممممممس  الصممممممذِ دْممممممث ٌّ ممممممد يممممممدو ا -ساثؼاااااابً :

 كًب ٚهٙ ......

 ( مذط  معللج  فِ  7  فلّد ً ىيل مذط  اليعللج  السوْعْ  بعسابٌْ  ً مذط  اليعللج  بفنلزل 2يدو ا  -

 ( مذط  معللج  فِ  7  القنطسل غسب ىيل مذط  معللج  بةبٌخ ْف  ً مذط  معللج  بللسّلح 2يدو ا -

عللجمممممم  فممممممِ  7  القنطممممممسل ؼممممممس  ً ىيممممممل مذطمممممم  معللجمممممم  بنظممممممل  الذيلّمممممم  بلليدّنمممممم  الجدّممممممدل ً مذطمممممم  معللجمممممم  بٌْلٌ ْمممممم   ( مذطمممممم  م2يممممممدو ا -

 بقسّ  البقد  ً ىِ ال تعي 

 مذط  معللج  فِ مدّن  الب  ال إلْس   -

 مذط  معللج  فِ  7  القصلصْل الجدّدل فِ صسّح الدًاًّط -

 العإلع آبلز بيسكص ً مدّن  لبٌصٌّس 7مذط  معللج   لزُ إنؽلؤىل بقسّ    -
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مذطممممملر معللجممممم  صمممممس  شزايمممممِ دْمممممث ال ٌّ مممممد إال مذطممممم  ًادمممممدل ي مممممَ معمممممبٌٍ اليذلفظممممم  ً ىمممممِ تنذصمممممس فمممممِ  7  لبٌصمممممٌّس  -خبيسااااابً :

 ً ىِ مذط  معللج  صس  شزايِ م  ق  7

 ال ٌّ د مذيْلر صإلْعْ  بيذلفظ  اإلظيليْ ْ  -2

 وِ بيسكص ً مدّن  الب  ال إلْس ال ٌّ د مق   ييٌمِ ً ال مق   يؽٌا -3

 ال ٌّ د مذطلر زصد بْمِ بيذلفظ  اإلظيليْ ْ  -4

 

 -انتٕصٛبد :** 
  إنؽل  مذطلر معللج  ل صس  الصزايِ بلليقلّْط الصذْ  العلليْ  -1 

ظممممملىسل  تعمممممدو  إنؽمممممل  مق ممممم  ييمممممٌمِ ب ممممم  مسكمممممص ً مدّنممممم  ي مممممَ معمممممبٌٍ اليذلفظممممم  ممممممع الصمممممْلن  الدًزّممممم  ليمممممره اليٌاقمممممع ً القضمممممل  ي مممممَ -2

  لملكل تجيْع القيلم  ً دصسىل فِ مٌاقع منلظإل  بعْدل يل ال ب   الع نْ  7

إنؽممممممل  مذطمممممم  زصممممممد بْمممممممِ ي ممممممَ معممممممبٌٍ اليذلفظمممممم   ىيْبيممممممل فممممممِ ظمممممم  إفببمممممملح قنمممممملل العممممممٌّط الجدّممممممد ً إتجممممممله البنيْمممممم  اإلقبصمممممملوّ   -3

  ل يذلفظ 

    إوازل ً تؽ ْ  منظٌم  النظلف  7تيْم  ً تدزّ  ال ٌاوز الفنْ  ال شم  ل عي  فِ مجل -4
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 ببحملبفظة النظبفة شركبت و مجعيبت -3

 انجٛبٌ يشكض/حٙ

 جٕٓد يحهٛبد ششكبد َظبفخ جًؼٛبد َظبفخ

 ػذد انًؼذاد ػذد انجًؼٛبد

 ػذد انؼًبل

 ػذد انًؼذاد ػذد انششكبد

 ػذد انؼًبل

 ػذد انًؼذاد

 ػذدانؼًبل

 إَبث ركٕس إَبث ركٕس إَبث ركٕس

 08 00 77 07 مركز و مدٌنة اإلسماعٌلٌة

جاري البت فً التعاقد مع شركات نظافة جادة تلتزم 
 بشروط التعاقد

 20 702 متنوع .0

 8 0. متنوع 27 02 00 0 2 مركز و مدٌنة أبوصوٌر

 8 20 متنوع 77 متــوقـــــــفة عن العـــمل 0 مركز و مدٌنة فاٌد

 7 000 متنوع 20 20 08 00 0 مركز و مدٌنة التل الكبٌر

 07 .2 متنوع27 8 0 . 2 مركز و مدٌنة القنطرة غرب

 7 .7 متنوع77 8 0 0 2 مركز و مدٌنة القنطرة شرق

مركز و مدٌنة القصاصٌن 
 الجدٌدة

 07 08 متنوع.7 02 00 2 7

 26 33: 791         616 675 5: 83 اإلجــــــمالً
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 -يب ٚهٙ :  انسبثكانجٛبٌ ٚتضح يٍ  -انتؼهٛك :
 ( جًؼٛخ يٕصػخ كبٜتٙ ...... 19و ثهغ ) 7102إجًبنٙ ػذد جًؼٛبد انُظبفخ ػهٗ يستٕٖ انًحبفظخ حتٗ ٕٚنٕٛ  -0

معمممممدل مبنٌيممممم  ً يمممممدو يممممملم ْل  22 يعْممممم  فمممممِ  7  اإلظممممميليْ ْ  دْمممممث ّذبمممممٌٍ العمممممدو ا كإلمممممس ممممممل  يعْممممملر النظلفممممم  بطلقممممم  ييممممم  14يمممممدو  -

 % تقسّإللً إنلظ 43ذكٌز ً  % تقسّإللً 53يلم  بنعإل   95

  يعْ  فِ  7  فلّد دْث ّذب  اليستإل  ال لنْ  فِ يدو  يعْلر النظلف  ً ل نيل مبٌقف  يل العي 5يدو  -

% تقسّإلمممممملً 53يلممممممم  بنعممممممإل   35معممممممدل ً يممممممدو يمممممملم ْل  19 يعْمممممم  ً صلقمممممم  ييمممممم   4ثممممممم ّممممممةتِ  7   البمممممم  ال إلْممممممس فممممممِ اليستإلمممممم  ال لل مممممم  بعممممممدو  -

 إنلظ  % تقسّإللً 43ذكٌز ً 

% تقسّإلمممممملً مممممممل 54يلممممممم  بنعمممممإل   29معممممممدار ً  5 يعْمممممم  كمممممم  ممممممل  7  لبٌصممممممٌّس  ا بطلقمممممم  ييممممم   3ثمممممم ّممممممةتِ فمممممِ اليستإلمممممم  السابعمممممم   بعمممممدو  -

 ييممممممل  ذكممممممٌز ( ً  7  القنطممممممسل ؼممممممس   9معممممممدار ً  6تقسّإلمممممملً مممممممل اإلنمممممملظ (  ً  7  القنطممممممسل غممممممسب ا بطلقمممممم  ييمممممم   %46الممممممركٌز ً نعممممممإل  

 7 ييل  ذكٌز ( 5معدار ً  4ا بطلق  يي  

% تقسّإلمممممملً مممممممل الممممممركٌز ً 54بنعممممممإل   29معممممممدل ً يممممممدو يمممممملم ْل  3 يعْمممممم  ً صلقمممممم  ييمممممم   2ً لخْممممممساً ّممممممةتِ  7  القصلصممممممْل الجدّممممممدل بعممممممدو  -

 % تقسّإللً مل اإلنلظ 467نعإل  

  لزُ الإل  فِ البعلقد مع ؼسكلر نظلف   لول ت بص  بللؽسًص 7   -2

تٌ مممممد  يمممممٌو مذ ْممممملر فمممممِ منظٌمممممم  النظلفممممم  ي مممممَ معمممممبٌٍ اليذلفظممممم  مبي  ممممم  فمممممِ إممممممداو اليساكمممممص ً اليمممممدن بلليعمممممدار ً العيللممممم  ال شمممممم    -3

 -كًب ٚهٙ : ل نظلف 

  تقسّإلمممممملً إنمممممملظ ً 11% تقسّإلمممممملً ذكممممممٌز ً 41يلممممممم  نظلفمممممم  بنعممممممإل  314معممممممدل مبنٌيمممممم  ً يممممممدو  56ٌّ ممممممد فممممممِ  7  اإلظمممممميليْ ْ  يممممممدو %

 7 يستإل  ا ًلَ مل دْث يدو اليعدار ً يدو العيل ىٌ ّةتِ فِ ال

 تقسّإلمممممملً 25% تقسّإلمممممملً ذكممممممٌز ً 35( يلممممممم  مممممممنيم  بنعممممممإل  49( معممممممدل مبنٌيمممممم  ً يممممممدو ا33ٌّ ممممممد فممممممِ  7  القنطممممممسل غممممممسب يممممممدو ا %

 ( يلممممممم   يممممممْعيم69( معممممممدل مبنٌيمممممم  ً يممممممدو ا 33إنمممممملظ ً ىممممممٌ ّممممممةتِ فممممممِ اليستإلمممممم  ال لنْمممممم  ً كممممممرل   7  لبٌصممممممٌّس ٌّ ممممممد بممممممو يممممممدو ا

 العلم ْل 7  ذكٌز ً يٌ ّةتِ فِ اليستإل  ال لل   مل دْث يدو

 تقسّإلممممملً إنمممممملظ  ً 2% تقسّإلممممملً ذكممممممٌز ً 49( يلمممممم  مممممممنيم بنعمممممإل  113( معمممممدل مبنٌيممممم  ً يممممممدو ا35ً مممممد فمممممِ  7  البمممممم  ال إلْمممممس يممممممدو ا %

 ىٌ ّةتِ فِ اليستإل  ال لل   مل دْث يدو اليعدار ً اليستإل  ال لنْ  مل دْث يدو العلم ْل

 تقسّإلمممممملً إنمممممملظ ً 21% تقسّإلمممممملً ذكممممممٌز ً 34( يلممممممم  بنعممممممإل  33( معممممممدل مبنٌيمممممم  ً يممممممدو ا23ٌّ ممممممد فممممممِ  7  القنطممممممسل ؼممممممس  يممممممدو ا %

 ىٌ ّةتِ فِ اليستإل  السابع  مل دْث يدو اليعدار ً اليستإل  العلوظ  مل دْث يدو العلم ْل
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 تقسّإلمممممملً إنمممممملظ 32% تقسّإلمممممملً ذكممممممٌز ً 69بنعممممممإل   ( يلممممممم 54( معممممممدل مبنٌيمممممم  ً يممممممدو ا26ٌّ ممممممد فممممممِ  7  القصلصممممممْل الجدّممممممدل يممممممدو ا %

 7 ً ىٌ ّةتِ فِ اليستإل  ال لمع  مل دْث يدو اليعدار ً اليستإل  السابع  مل دْث يدو العلم ْل

 يلمممممم   يمممممْعيم ذكمممممٌز ً ىمممممٌ ّمممممةتِ فمممممِ اليستإلممممم  ا خْمممممسه ممممممل دْمممممث يمممممدو 31( معمممممدل مبنٌيممممم  ً يمممممدو ا22ٌّ مممممد فمممممِ  7  فلّمممممد يمممممدو ا )

 7 العلم ْل واليعدار ً مل دْث يد

 

 -انتٕصٛبد :** 

ضمممممسًزل البنعمممممْح بمممممْل الجيعْممممملر ا ى ْممممم  ال لصممممم  بللنظلفممممم  ممممممع  يمممممٌو اليذ ْممممملر ي مممممَ معمممممبٌٍ اليذلفظممممم  إلّجممممملو مؽممممملزك  فعللممممم  فمممممِ  -0

  تطٌّس منظٌم  النظلف  7

  ال فل ل 7إظب دا  الٌظلو  ً اليعدار الذدّ   فِ منظٌم  النظلف  إلخبصلز الٌق  ً الجيد ً تعظْم  -2

ضممممممسًزل تٌ ْممممممو البٌيْمممممم  العمممممم ٌكْ  ل يممممممٌاصنْل  ً العمممممملم ْل بلليصمممممملنع ً اليعبؽممممممفْلر ً الجيمممممملر الذ ٌمْمممممم  ً ال دمْمممممم  فممممممِ البعلممممممم  مممممممع  -3

 الي  فلر بةنٌاييل 
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 7102ػٍ ػبو  تؼذاد انسكبٌ انتمذٚشٖ  -1

 انجٛبٌ انجٛبٌ / انًشاكض 
 ػذد االسش ثبالنف َسًختؼذاد انسكبٌ انتمذٚش٘ 

 انتمذٚش٘

يتٕسظ ػذد 

 إجًبنٗ إَبث ركٕس أفشاد االسشح

 يشكض االسًبػٛهٛخ

 4 45314 391235 141135 141161 حضش 

 4 31613 126423 62113 64411 سٚف

 4 126416 513662 253142 254531 جًهخ

 و.و أثٕ صٕٚش

 4 3942 31364 15546 15333 حضش 

 4 41454 165936 91131 94666 سٚف

 4 44311 143215 46366 111434 جًهخ

  يذُٚخ انتم انكجٛش

 4 11435 41341 21392 21454 حضش 

 4 13342 55169 26613 29551 سٚف

 4 24223 46414 43344 44511 جًهخ

 انمصبصٍٛيشكض 

 4 6166 24264 11491 12293 حضش 

 4 14493 33451 39251 34644 سٚف

 4 25553 1122134 51232 51492 جًهخ

 غشةيشكض انمُطشح 

 4 4331 39421 19439 14443 حضش 

 4 24493 44433 49939 51155 سٚف

 4 34313 139954 63956 31449 جًهخ

 فبٚذيشكض 

 4 3145 29134 13493 14146 حضش 

 4 29431 113314 55393 59332 سٚف

 4 35434 141949 64331 32529 جًهخ

 انمُطشح ششقيشكض 

 4 6336 23115 13326 13334 حضش 

 4 3136 29144 13139 15116 سٚف

 4 13912 55244 26464 29395 جًهخ

 جًهخ

 4 051715 527905 795270 792191 حضش 

 4 066295 662022 175559 150209 سٚف

 5 119999 0719990 600029 679907 االجًبنٗ

  

 

 

 7102 ـٕٕٚنٛـتبسٚخ انجٛبٌ :                   بء ٖ نهتؼجئخ انؼبيخ ٔاالحصضصذس انجٛبٌ : انجٓبص انًشكانً

16 



 يحبفظخ االسًبػٛهٛخ                           اداسح انُشش                     7102َششح ٕٚنٕٛ 

 
 ** انتؼهٛك : يٍ انجذٔل انسبثك ٚتضح أٌ :

نعي  ًا يللَ يدو االظس بداوسل  1234441 ب غ ا يللَ يدو الع لن بداوسل اليذلفظ  -

% 46افساو مٌشيْل بنعإل   4االظسل  اظسل ًمبٌظ  يدو افساو 314449ظ  اليذلف

 % بللسّف547بللذضس, 

% ًب غ ا يللَ ايداو االنلظ 51نعي  بنعإل   629912ب غ ا يللَ يدو الركٌز  -

 7 %44نعي  بنعإل   611134

 513662اظبةثس مسكص ًمدّن  االظيليْ ْ  بةكإلس يدو مل الع لن دْث ب غ يدو الع لن  -

%مل ا يللَ يدو ظ لن اليذلفظ  ّ ْيل فَ ذل   7  فلّد دْث ب غ يدوىم 41نعي  بنعإل  

% مل اال يللَ ً اق  معد  كلن بيسكص ًمدّن  القنطسل 11نعي  بنعإل   141949

 % مل اال يلل47َبنعإل   نعي  55244ؼس  دْث ب غ يدوىم 

 ** البٌصْـــــــلر :

االىبيل  بيساكص تنظْم االظسل ًًظلو  تنظْم االظسل ًنؽس الٌيَ يل صسّح ًظلو    -

 االي   الي ب ف  بةىيْ  تنظْم االظسل7
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 القنطره شرق مركز فاٌد القنطره غرب مركز القصاصٌن التل الكبٌر ابو صوٌر االسماعٌلٌه

 7162مقارنه بٌن عدد الذكور واالناث فى الرٌف والحضر 

 إجمالى عدد الذكور حضر ورٌف

 إجمالى عدد االناث رٌف حضر
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 تطٕس أػذاد انسكبٌ حست انحبنخ انتؼهًٛٛخ ثبنًحبفظخ  -7

 انجٛبٌ

 7106ػذد انسكبٌ ػبو  7105ػذد انسكبٌ ػبو  7105ػذد انسكبٌ ػبو 

 اَبث ركٕس

 االجًبنٗ

 اَبث ركٕس

 االجًبنٗ

 اَبث ركٕس

 االجًبنٗ

 سٚف حضش سٚف حضش سٚف حضش سٚف حضش سٚف حضش

 62769 33143 11076 90275 50505 51101 96111 55907 10570 ايٗ

 07152 3441 9016 09109 2595 00571 00601 6969 5655 ٚمشأ ٔٚكتت

 116662 061557 056075 799961 051151 059901 112566 059510 059065 الم يٍ جبيؼٗ

 65577 79096 16776 65017 79125 16172 59971 75119 15551 جبيؼٗ

 551515 779977 771591 555215 702015 712521 099517 772150 711621 االجًبنٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7102تبسٚخ انجٛبٌ : ٕٚنٛـّ                                         إداسح اإلحصبء انًشكضٖ ثبنًحبفظخانًصذس انجٛبٌ : 
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 ** انتؼهٛك : َالحظ يٍ انجذٔل انسبثك أٌ :
ان فلض فَ ا يللَ ايداو االمْْل خ   ظنٌار  -

اليقلزن  دبَ ب    االيداو الَ لق  معد  يل  

لمَ بنعإل  ان فلض  63264الَ  2116

 2115% يل يل  1376

شّلول فَ ا يللَ ايداو لق  مل  لمعَ بداوسل  -

اليذلفظ  خ   ظنٌار اليقلزن  دبَ ًص   

الَ  2116االيداو الَ اي َ معد  منيل يل  

% يل يل  574نعي  بنعإل  شّلول  316663

2115 

% 174 لمعَ بنعإل  شّلول قدزىل  64422بةي َ مل ا يللَ ايداو الجلمعَ بداوسل اليذلفظ  خ   ظنٌار اليقلزن  دبَ ب    االيداو 2116اظبةثس يل   -

  2115يل يل  

 

 ** انتٕصٛبد :

 االمْل يل صسّح فصٌ  مذٌ االمْ  ًبيعلىي  الجيعْلر االى ْ تذفْص ال س ْل ًتةىْ يم ل قْل  بيذٌ امْ  يدو مل 
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 جامعى  اقل من جامعى ٌقرأوٌكتب امى

 تطور اعداد السكان حسب الحاله التعلٌمٌة
 7800اجمالى عدد السكان عام 

 7800إجمالى عدد السكان عام 

 .780إجمالى عددالسكان 

2 
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 سُخ( 65-سُخ05تطٕس اػذاد انسكبٌ حست انحبنخ االجتًبػٛخ يٍ)سٍ-3

 انجٛبٌ

 7106ػذد انسكبٌ انتمذٚش٘ ػبو  7105ػذد انسكبٌ انتمذٚش٘ ػبو  7105ػذد انسكبٌ انتمذٚش٘ ػبو 

 اَخٗ ركٕس

 اجًبنٗ

 اَخٗ ركٕس

 اجًبنٗ

 اَخٗ ركٕس

 اجًبنٗ

 سٚف حضش سٚف حضش سٚف حضش سٚف حضش سٚف حضش سٚف حضش

 216433 43325 113252 143632 96231 116616 194631 39934 115932 ايصب

 342493 144131 143912 454341 231424 223353 436166 214323 221343 مبصًج

 33221 31234 5496 41234 35311 4534 41136 33453 6314 ازم 

 5493 4323 1594 5419 4112 1316 6313 4639 1691 مط ح

 657092 172551 105615 692255 152500 151751 662710 110752 115925 االجًبنٗ

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 7102تبسٚخ انجٛبٌ : ٕٚنٛـّ                                         إداسح اإلحصبء انًشكضٖ ثبنًحبفظخانًصذس انجٛبٌ : 
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 انتؼهٛك َالحظ يٍ انجذٔل انسبثك أٌ :** 

أرمل ( بدائرة المحافظةة خةالل سةنوات البٌةان حتةى وصةلت  –مطلق  –متزوج  –ٌوجد تذبذب فى اجمالى عدد السكان حسب الحالة االجتماعٌة )اعزب  -

% من االجمالى 0.سمة بنسبة (ن277702% من االجمالى ومتزوج عددهم ) 2767( بنسبة 78.777( نسمة أعزب )07007.)  .780االعداد عام 

 % من االجمالى 7( نسمة بنسبة 0707% من االجمالى ومطلق عددهم ).( نسمة بنسبة 27778أرمل )

 ** انتٕصٛبد :
 توفٌر فرص العمل للشباب إلٌجاد دخل مناسب لتكوٌن اسرة 
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 مطلق ارمل متزوج

 بالمحافظة(سنة :6::;)تطور أعداد السكان حسب الحالة االجتماعٌة من سن 
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 تطٕس يؼذل انضٚبدح انطجٛؼٛخ -5

 
 يؼذل انضٚبدح انكهٛخ يؼذل انٕفٛبد يؼذل انًٕانٛذ انؼبو و

 ا يللَ دضس ًزّف ا يللَ دضس ًزّف ا يللَ دضس ًزّف  

  %2979  %672  %35 2112يل   1

  %2974  %579  %34 2113يل   2

  %2374  %574  %3379 2114يل   3

  %26  %673  %3273 2115يل   4

  %24  %6714  %3173 2116يل   5

 

 2113مصدز الإلْلن: الجيلش اليسكصٍ ل بعإلم  العلم  ًاالدصل            تلزّخ الإلْلن: ٌّلٌْ 

 
 

 ** انتؼهٛك َالحظ يٍ انجذٔل انسبثك أٌ :
ّعبإلممممممس مسؼممممممس العمممممم لن ًالصّمممممملول الطإلْعْمممممم  مممممممل اىممممممم اليسؼممممممسار لقْمممممملض مممممممدٍ  

ادبْممممممملج العممممممم لن ممممممممل ال مممممممدملر الصمممممممذْ  دْمممممممث انمممممممو البمممممممد ان تبنلظممممممم  ىمممممممره 

 ال دملر مع دجم الصّلول الع لنْ 7

تربممممممرب فممممممَ معممممممدالر اليٌالْممممممد ادْممممممل  خمممممم   ظممممممنٌار الإلْمممممملن مممممممل بممممممْل ان فمممممملض  

 ًشّلول7

 2115% بْنيممممممل فممممممَ يممممممل  3173ادْممممممل  كمممممملن معممممممد  اليٌالْممممممد  2116ففممممممَ يممممممل   

فةصممممممإلخ  2116% , قلب ممممممو ان فمممممملض فممممممَ معممممممد  الٌفْمممممملر فممممممَ يممممممل  3273كمممممملن 

 7 2115% مقلزن  بعل  6714

% بلن فمممممملض قممممممدزه 24اصممممممإلخ  2116امممممممل معممممممد  الصّمممممملول الطإلْعْمممممم  فممممممَ يممممممل   

 21157% مقلزن  بعل  2

 

 ** انتٕصٛبد :

توسةةةةةٌع وتطةةةةةوٌر نوصةةةةةً بزٌةةةةةادة التوعٌةةةةةة الصةةةةةحٌة وذلةةةةةك مةةةةةن خةةةةةالل ضةةةةةرورة  

مراكةةةةةةةةز رعاٌةةةةةةةةة االمومةةةةةةةةة والطفولةةةةةةةةة لرعاٌةةةةةةةةة الموالٌةةةةةةةةد بجمٌةةةةةةةةع المستشةةةةةةةةفٌات 

 والوحدات الصحٌة6

 
 

 7102تبسٚخ انجٛبٌ : ٕٚنٛـّ                   إداسح اإلحصبء انًشكضٖ ثبنًحبفظخيصذس انجٛبٌ : 
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يٍ ػبو  اإلسًبػٛهٛختطٕس يؼذالد انًٕانٛذ ٔانٕفٛبد ٔانضٚبدح انطجٛؼٛخ نًحبفظخ  -5

 7105ان7100ٗ

 انؼبو و
 األحٛبء يؼذل انًٕانٛذ

 سٚف-حضش 

 يؼذل انٕفٛبد

 حضش ٔسٚف

 

 انطجٛؼٛخيؼذل انضٚبدح 

 حضش ٔسٚف

0 7107 1116% 5.9% 72.2% 

7 7101 15% 617% 79.9% 

1 7105 15% 5.9% 79.9% 

5 7105 11.9% 519% 72.9% 

5 7106 17.1% 6.1% 76.1% 

 
 

 
 

 **   انتؼهٛك : َالحظ يٍ انجذٔل انسبثك أٌ : 
ّعبإلممممممس مسؼممممممسار العمممممم لن ًالصّمممممملول الطإلْعْمممممم  مممممممل لىممممممم اليسؼممممممسار لقْمممممملض  -

ممممممدٍ ادبْممممملج العممممم لن ممممممل ال مممممدملر الصمممممذْ  دْمممممث انمممممو البمممممد لن تبنلظممممم  

 ىره ال دملر مع دجم الصّلول الع لنْ  7

الإلْممممملن مممممملبْل ان فممممملض تربمممممرب فمممممَ معمممممدالر اليٌالْمممممد ادْمممممل  خممممم   ظمممممنٌار  -

 ًشّلول 7

%بْنيمممممممل فمممممممَ يمممممممل  3273كممممممملن معمممممممد  اليٌالْمممممممد ادْمممممممل   2115ففمممممممَ يمممممممل   -

 2115%قلب مممممم  شّمممممملول فممممممَ معممممممد  الٌفْمممممملر خمممممم   يممممممل  3379كمممممملن  2114

 %1747%اٍ بنعإل  574لْص  الَ  2114بْنيل ان فلض فَ يل  

% بلن فمممممملض 216اصممممممإلخ  2115فممممممَ يممممممل   امممممممل معممممممد  الصّمممممملول الطإلْعْمممممم   -

دْمممممممث كممممممملن معمممممممد  الصّممممممملول الطإلْعْممممممم   2114%مقلزنممممممم  بعمممممممل  174قمممممممدزل 

2374% 

 **  انتٕصٛبد :
    ضسًزل تٌظْع ًتطٌّس مساكص زيلّ  نٌصَ بصّلول البٌيْ  الصذْ  ًذل  مل خ

 االمٌم  ًالطفٌل  لسيلّ  اليٌالْد بجيْع اليعبؽفْلر ًالٌددار الصذْ  7

24.00%

25.00%

26.00%

27.00%

28.00%

29.00%

7167 7168 7169 716: 716; 

 تطور معدل الزٌادة الطبٌعٌة

 7102تبسٚخ انجٛبٌ : ٕٚنّٛ                       انجٓبص انًشكضٖ نهتؼجئخ انؼبيخ ٔاالحصبءانًصذس انجٛبٌ : 
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 :جذٔل االَتخبثبد  -0

 و

يشكض/ 

يذُّٚ/ 

 حٗ

 انجٛبٌ

 ػذد انًمٛذٍٚ فٗ جذأل االَتخبثبد سُّ فؤكخش 09تؼذاد انسكبٌ 
ػذد انحبصهٍٛ ػهٗ 

 ثطبلخ اَتخبة

 إجًبنٗ اَبث ركٕس إجًبنٗ اَبث ركٕس إجًبنٗ اَبث ركٕس

 يحبفظخ

 االسًبػٛهٛخ

509975 507217 910572 196155 195027 290572 - - - 

 - - - 290572 195027 196155 910572 507217 509975 اجًبنٗ انًحبفظخ

 

 

 

 َالحظ  يٍ انجذٔل انسبثك أَّ ٕٚضح : -** انتؼهٛك:
  َظمممممن  فممممملك س ًىمممممَ الفمممممم  البمممممَ ليمممممل دمممممح  19الفمممممم  ممممممل تعمممممداو العممممم لن فممممم

% ذكممممممممممٌز ًنعمممممممممممإل  5173بنعممممممممممإل   931523 ا يممممممممممللَ  االنب مممممممممملب ًىممممممممممَ

 391523% انممممممملظ ًيمممممممدو اليقْمممممممدّل فمممممممَ  مممممممداً  االنب لبممممممملر ا يمممممممللَ 4473

 7% انلظ 4473% ذكٌز ًنعإل  5173بنعإل  

  7 ظن  فةك س  19% مل ا يللَ تعداو الع لن 44ب    نعإل  النلخإلْل 

  بللنعمممممإل  لعمممممدو الذلصممممم ْل ي مممممَ الإلطلقممممم  االنب لبْممممم  فيمممممٌ ال ٌّ مممممد دْمممممث اممممممل

 انو ّبم االنب لب بإلطلق  السقم القٌم7َ

 -** انتٕصٛبد:
   نٌصممممممممَ بصّمممممممملول الديلّمممممممم  االنب لبْمممممممم  لبؽممممممممجْع اإلفممممممممساو ًلىيْمممممممم  يي ْمممممممم

 االنب لب دبَ تص  النعإل  الَ اي َ مل ذل 

 

 

 

 

 

 

 

 7102تبسٚخ انجٛبٌ : ٕٚنٛــــٕ ٔاالحصبءاد انًشكضٚخ           اداسح شئٌٕ انًجبنسانًصذس انجٛبٌ : 
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 األحضاة انسٛبسٛخ ثبنًحبفظخ: -7

 اظم الذصب انجٛبٌ  
 يدو اليؽبسكْل

نعإل  اليؽبسكْل فَ 

الذصب إل يللَ 

اليؽبسكْل فَ 

 ا دصاب

نعإل  مؽلزك  

اليسلل إل يللَ 

 اليؽبسكْل
 إ يللَ انلظ ذكٌز

      ديله ًصلحضة   0

      الٌفدحضة   7

      العسبَ ل عد  ًاليعلًاهحضة   1

      معبقإل  ًصل حضة  5

      البذللف الؽعإلَ االؼبساكَحضة   5

      مصس ب دٍحضة   6

      الؽع  الدّيقساصَحضة   2

      الؽع  الجييٌزٍحضة   9

      البجيعحضة   9

       إلي  البذسّس القٌمْ حضة   01

      ليستيساحضة   00

       اليصسّْل االدسازحضة   07

      قلوي  د  مصسحضة   01

      إوب   ويم مصسحضة   05

 

 

 

 

 

 -يٍ انجذٔل انسبثك َالحظ اٌ :-انتؼهٛك:** 

 دصب ي َ معبٌٍ مذلفظ  االظيليْ ْ  ًيدو اليؽبسكْل غْس مبٌفس 14ٌّ د  -

 ** انتٕصٛبد :

  نٌصَ اوازل االتصل  العْلظِ ببجيْع اليؽبسكْل فَ االدصاب العلبق 

 

 

 

 

 

 7102تبسٚخ انجٛبٌ : ٕٚنٛــــٕ                    اداسح شئٌٕ انطهجخ ٔاالتصبل انسٛبسٙانًصذس انجٛبٌ : 
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ػذد انًمبػذ انتٗ تشغهٓب انًشأح فٗ انًجبنس انشؼجٛخ انًحهٛخ ٔيجهس انشؼت ٔانشٕسٖ ػٍ -1

 7106ػبو 

 انؼذد انجٛبٌ انجُذ و

  دً  االنب لبلر 0

 1 يدو اليقليد البَ تؽ  يل اليسلل فَ مج ط الؽع 

 1 يدو اليقليد البَ تؽ  يل اليسلل فَ مج ط الؽٌزٍ

 1 ا يللَ اليقليد فَ اليجللط الؽعإلْ  اليذ ْ 

 يدو اليقليد البَ تؽ  يل اليسلل فَ

 اليجللط الؽعإلْ  اليذ ْ 
1 

7 

 

ا دصاب العْلظْ  

 بلليذلفظ 

امقعي  ي َ دع  

 لظيل 

ا دصاب العْلظْ  

 فِ ك  مذلفظ (

يدو ايضل  مج ط 

 الؽع 

صإلقل النبيل اتيم 

 الذصبْ 

 1 اظم الذصب معبق 

 3 اوب   ويم مصس

 2 قلوي  د  مصس

 1 دصب اليستيس

 1 دصب معبقإل  ًصنَ 

 9 ا يللَ 

يدو ايضل  مج عَ 

ًالؽٌزٍ صإلقل 

 النبيل اتيم الذصبْ 

1 1 

 

 

 ** انتؼهٛك ػهٗ انجٛبٌ : َالحظ يٍ انجذٔل انسبثك أٌ :

يدو اليقليد اليسلل فَ مج ط الؽع  مقعد ًادد تلبع دصب قلوي  د  مصس ًىَ الدكبٌزل  -

                     ْٔىمقليد ز ل  ًىَ فَ دصب اوب   ويم مصس  3/ لمل  زش  هللا ًٌّ د 

العْد/ يصل  ظعد  -3اليعبؽلز/ يإلد الفبلح يإلدهللا     -2  ال ٌا  / لؼس  ييلزل -1 ا

فَ قلوي  د  مصس ًىٌ الدكبٌز / ظلمَ ىلؼم ن ًٌّ د ًادد تلبع دصب منعَ   ًًادد 

اليستيس ًىٌ العْد / لديد ؼعْ  ًٌّ د ًادد تلبع دصب معبقإل  ًصل ًىم العْد / لديد 

ٌّ د ًىم ي َ معبٌٍ ازبع وًاوس ي َ معبٌٍ مذلفظ  االظيليْ ْ  ًال  ( بدزان الإلع َ

 مج ط الؽٌزٍ ًال مجللط مذ ِ

 7102تبسٚخ انجٛبٌ : ٕٚنٛــــٕ اداسح شئٌٕ انطهجخ ٔاالتصبل انسٛبسٙ         انًصذس انجٛبٌ : 
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  6182لسٌت  18" تابغ " هشسوع الالئحت التٌفيريت للقاًىى 
 الباب اخلاهس : األجىز والؼالواث

 

 الجدٌد نص مشروع قانون الخدمة المدنٌة
مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة 

 الجدٌد
 األجور والعالوات: الباب الخامس
 األجر الوظٌفً

 (;8مادة )
،  7، 0ٌُحدد األجر الوظٌفً للوظائف وفًقا للجداول أرقام )

 بهذا القانون6 الملحقة( 2

وٌستحق الموظف أجره من تارٌخ تسلمه العمل، ما لةم ٌكةن 
 بالقوات المسلحة فٌستحق أجره من تارٌخ التعٌٌن6 ىً مستبق

 

 األجور والعالوات: الباب الخامس
 

 العالوات
 (82مادة )

ٌسةةةتحق الموظةةةف عةةةالوة دورٌةةةة سةةةنوٌة فةةةً األول مةةةن 
ٌولٌةةو التةةالً النقضةةاء سةةنة مةةن تةةارٌخ شةة ل الوظٌفةةة أو 
مةةةةةةةن تةةةةةةةارٌخ اسةةةةةةةتحقاق العةةةةةةةالوة الدورٌةةةةةةةة السةةةةةةةابقة، 

% مةةةن األجةةةر الةةةوظٌفً، علةةةى أن ٌعةةةاد النظةةةةر 7بنسةةةبة
 فى هذه النسبة بصفة دورٌة منتظمة6

 

 (85مادة )
 

مةةنح الموظةةف عةةالوة تشةةجٌعٌة ٌجةةوز للسةةلطة المختصةةة 
وذلةةةك طبًقةةةا للشةةةروط ، % مةةةن أجةةةره الةةةوظٌف0ًبنسةةةبة 
 اآلتٌة:

 

أن تكةةةون كفاٌةةةة الموظةةةف قةةةد ُحةةةددت بمرتبةةةة كةةةفء  -1
 6األخٌرٌنعلى األقل عن العامٌن 

 

ٌُمةةةنح الموظةةةف هةةةذه العةةةالوة أكثةةةر مةةةن مةةةرة كةةةل  -2 أال 
 ثالثة أعوام6

 

ٌُمنحةةون هةةذه العةةالوة -3  أال ٌزٌةةد عةةدد المةةوظفٌن الةةذٌن 
% مةةن عةةدد المةةوظفٌن فةةً 08فةةً سةةنة واحةةدة علةةى 

وظةةائف كةةل مسةةتوى مةةن كةةل مجموعةةة نوعٌةةة علةةى 
فةةة ذا كةةةان عةةةدد المةةةوظفٌن فةةةً تلةةةك الوظةةةائف  6حةةةده

 ُتمنح العالوة لواحد منهم6 ،أقل من عشرة
 

 (...مادة )
 العالوة التشجٌعٌة:

علةةةةى إدارة المةةةةوارد البشةةةةرٌة أن تعةةةةرض علةةةةى لجنةةةةة 
السةةةةةةلطة المختصةةةةةةةة بحسةةةةةةةب المةةةةةةوارد البشةةةةةةةرٌة أو 

م نحهٌجةةةةةوز مةةةةة بالموظفٌنالذٌــــــةةةةـن اناــةةةةةـاألحةةةةوال بٌ
تتةةةةةةوفر فةةةةةةٌهم الشةةةةةةروط  ممةةةةةةنالعةةةةةةالوة التشةةةةةةجٌعٌة 

 وفً الحدود المبٌنة به6القانونفً علٌها  المنصوص
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 (83مادة )
الموظةةف الةةذي ٌحصةةل علةةى م هةةل أعلةةى أثنةةةاء  ٌسةةتحق

 الخدمة حافز تمٌز علم6ً

دبلومةةةةة علةةةةى  هةةةةذا الحةةةةافز إذا حصةةةةلوٌمةةةةنح الموظةةةةف 
علةةةةى درجةةةةة أو ،مةةةةدتها سةةةةنتان دراسةةةةٌتان علةةةةى األقةةةةل

الماجسةةةةةتٌر أو مةةةةةا ٌعادلهةةةةةا أو دبلةةةةةومتٌن مةةةةةن دبلومةةةةةات 
الدراسةةةةات العلٌةةةةا مةةةةدة كةةةةل منهمةةةةا سةةةةنة دراسةةةةٌة علةةةةى 
األقةةةل، كمةةةا ٌمةةةنح الموظةةةف حةةةافز تمٌةةةز آخةةةر إذا حصةةةل 

 على درجة الدكتوراه أو ما ٌعادلها6

% 7تمٌةةةةز العلمةةةةً المشةةةةار إلٌةةةةه بنسةةةةبة وٌكةةةةون حةةةةافز ال
مةةةةن األجةةةةر الةةةةوظٌفً، أو الفئةةةةات المالٌةةةةة التالٌةةةةة أٌهمةةةةا 

 :أكبر
 

أو شةةةهرٌا لمةةةن ٌحصةةةل علةةةى م هةةةل متوسةةةط جنٌهةةةاً  70
 فوق المتوسط6

 

ا لمن ٌحصل على م هل عال6 جنٌهاً  08 ًٌ  شهر
 
 

ا لمةةةن ٌحصةةةل علةةةى دبلومةةة 70 ًٌ مدتهـــــةةةـا  ةجنٌهةةةا شةةةهر
 سنتان دراسٌتان على األقل6

 
 
 

 (83مادة )تابع 
 

ا لمةةةةةةةن ٌحصةةةةةةةل علةةةةةةةى درجةةةةةةةةة  088 ًٌ جنٌةةةةةةةه شةةةةةةةهر
 ، أو دبلومةةةةاتٌن مةةةةن دبلومةةةةاتأو مةةةةا ٌعادلهةةةةاالماجسةةةةتٌر

 6دراسٌة على األقل الدراسات العلٌا مدة كل منها سنة
 

 

ا لمةةةن ٌحصةةةل علةةةى درجةةةة الةةةدكتوراه 788 ًٌ جنٌةةةه شةةةهر
 أو ما ٌعادلها6

الالئحةةةة التنفٌذٌةةةة شةةةروط وضةةةوابط مةةةنح حةةةافز وتحةةةدد 
علةةةى أال ٌجةةوز مةةةنح هةةذا الحةةةافز أكثةةر مةةةن مةةةرة  ،التمٌةةز

 عن ذات المستوى العلمى6
 

 التمٌز العلمً:حافز 
 (...مادة )

للشةةةروط والضةةةوابط ا التمٌةةةز العلمةةةً وفًقةةة حةةةافز مةةةنح ٌُ 
 :اآلتٌة

 

على م هةةةةةةةل أثنةةةةةةةاء الخدمةةةةةةةة،أنٌحصةةةةةةةل الموظف 06
مةةا ٌعادلهةةا  أو درجةةة الماجسةةتٌر أو ،علمةةً أعلةةى

أو دبلةةةومٌن مةةةن دبلومةةةات الدراسةةةات العلٌةةةا مةةةدة 
علةةى األقةةةل، أو  ةــــــــةةـة دراسٌــــةةـكةةل منهمةةا سن

دبلومةةةةةةة مةةةةةةدتها سةةةةةةنتان دراسةةةةةةٌتان علــــــــةةةةةةـى 
أو مةةةةةةةةا  الةةةةةةةةدكتوراهة ــــةةةةةةةةـ، أو درجاألقــــةةةةةةةةـل

دربتحدٌده قةةةرار مةةةن ـــــــةةةـممةةةا ٌص ــةةةـا،ادلهــــٌع
 جلس األعلى للجامعات6الم

 

مةةةا حصةةةل علٌةةةه الموظةةةف فةةةً البنةةةد أن ٌتصةةةل  -7
 الوظٌفة التً ٌش لها6 ةبطبٌعالسابق 

 

اعتبةةةةةاًرا مةةةةةن تةةةةةارٌخ اعتمةةةةةاد  الحةةةةةافزسةةةةةتحق ٌُ  -2
وظةةةةةائف الالسةةةةةلطة المختصةةةةةة بالنسةةةةةبة لشةةةةةاغلً 

ومن تةةةارٌخ ،وظةةةائف اإلدارة اإلشةةةرافٌةوالقٌادٌةةةة 
اعتمةةةاد محضةةةر لجنةةةة المةةةوارد البشةةةرٌة بالنسةةةبة 

 لشاغلً باقً الوظائف6
 

 
 (...مادة )

علةةةةى إدارة المةةةةوارد البشةةةةرٌة أن تعةةةةرض علةةةةى لجنةةةةة 
المختصةةةةةةةة بحسةةةةةةةب المةةةةةةوارد البشةةةةةةةرٌة أو السةةةةةةلطة 

حةةةافز ٌجةةةوز مةةةنحهم الموظفٌن الةةةذٌن بةةة ااألحةةةوال بٌانةةة
علٌهةةةا  المنصةةةوصفةةةٌهم الشةةةروط  ٌتةةةوفرممنتمٌةةةز علمٌ

 6وهذه الالئحة القانونفً 
 
 

 (91مادة )

العةةةةالوات المقةةةةررة بمقتضةةةةى هةةةةذا القةةةةانون إلةةةةى ُتضةةةةم 
 األجر الوظٌفً للموظف6

 (...مادة )

ُتضةةةم جمٌةةةع العةةةالوات التةةةً حصةةةل علٌهةةةا الموظةةةف 
 طبًقا ألحكام القانون إلى أجره الوظٌف6ً
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 األجــر المكمــل

 (96مادة )

ٌصةةةدر بنظةةةام األجةةةر المكمةةةل قةةةرار مةةةن رئةةةٌس مجلةةةس 
الةةةةةوزراء بمراعةةةةةاة طبٌعةةةةةة عمةةةةةل كةةةةةل وحةةةةةدة ونوعٌةةةةةة 
الوظةةةةةائف بهةةةةةا وطبٌعةةةةةة اختصاصةةةةةاتها ومعةةةةةدالت أداء 
موظفٌهةةةةا بحسةةةةب األحةةةةوال بنةةةةاًء علةةةةى عةةةةرض الةةةةوزٌر 

 بعد موافقة وزٌر المالٌة ودراسة الجهاز6والمختص 

 

 (97مادة )

مكافةةةةةجت تشةةةةةجٌعٌة ٌجةةةةةوز للسةةةةةلطة المختصةةةةةة تقرٌةةةةةر 
أو بحوًثةةةا للموظةةةف الةةةذي ٌقةةةدم خةةةدمات ممتةةةازةأو أعمةةةاالً 

أو اقتراحةةةةةات تسةةةةةاعد علةةةةةى تحسةةةةةٌن طةةةةةرق العمةةةةةل، أو 
فةةةةى النفقةةةةات، وذلةةةةك كلةةةةه  اأو تةةةةوفٌرً  ،رفةةةةع كفةةةةاءة األداء

بشةةةةةرط سةةةةةماح البنةةةةةد المخصةةةةةص لةةةةةذلك فةةةةةى الموازنةةةةةة 
 العامة6

 

 (98مادة )

ٌُقةةةةدرها ٌجةةةةوز لةةةةرئٌس الجمهورٌةةةةة فةةةةً الحةةةةاالت التةةةةً 
ٌُعةةةةٌن بوظٌفةةةةة أخةةةةرى بكامةةةةل أو بعةةةةض  االحتفةةةةاظ لمةةةةن 

 التعٌٌن بها6 األجر الذي كان ٌتقاضاه قبل

 

 اإلختراعات والمصنفات:
 (99مادة )

وعةةةةةةةً المةةةةةةةوظفٌن بةةةةةةةالعلوم  زٌةةةةةةةادةُتشةةةةةةةجع الدولةةةةةةةة 
والعمةةةةةل علةةةةةً نشةةةةةر المعةةةةةارف بٌةةةةةنهم،  ،والتكنولوجٌةةةةةا

وتكةةةةةةون االختراعةةةةةةات  6وتطةةةةةةوٌر القةةةةةةدرات االبتكارٌةةةةةةة
تأدٌةةةة وظٌفتةةةه والمصةةةنفات التةةةً ٌبتكرهةةةا الموظةةةف أثنةةةاء 

للدولةةةة إذا كةةةان االختةةةراع نتٌجةةةة تجةةةارب  اً أو بسةةةببها ملكةةة
رسةةةةةمٌة أو لةةةةةه صةةةةةلة بالشةةةةةئون العسةةةةةكرٌة، أو إذا كةةةةةان 

 أعمةةةةةةالاالختةةةةةةراع أو المصةةةةةةنف ٌةةةةةةدخل فةةةةةةً نطةةةةةةاق 
وفةةى جمٌةةع األحةةوال ٌكةةون للموظةةف الحةةق فةةً  6الوظٌفةةة

ٌُراعـةةةةـى فةةةةً تقةةةةدٌره تشةةةةجٌع البحةةةةث تعةةةةوٌض عةةةةا دل، 
 واالختراع6

 

 (99مادة )تابع 
ٌُنشةةةةأ صةةةةندوق خةةةةاص فةةةةً الوحةةةةدة، تتكةةةةون  وٌجةةةةوز أن 
مةةةةوارده مةةةةن حصةةةةٌلة اسةةةةت الل حةةةةق هةةةةذه االختراعةةةةات 
والمصةةةةةةنفات، وٌكةةةةةةون الصةةةةةةرف مةةةةةةن حصةةةةةةٌلة هةةةةةةذا 
الصةةةةندوق طبقةةةةا لالئحةةةةة المالٌةةةةة التةةةةً تضةةةةعها السةةةةلطة 

 6المختصة
 

 والمصنفات:اإلختراعات 
 (...مادة )

الوحةةةدة التةةةً ٌتبعهةةةا  ٌجةةةب علةةةى الموظةةةف أن ٌخطةةةر
أثنةةةةاء أو  كتابةةةةة عةةةةن أي اختةةةةراع أو مصةةةةنف ٌبتكةةةةره

بسةةةةةبب تأدٌةةةةةة عمةةةةةل وظٌفتةةةةةه إذاكةةةةةان ذلةةةةةك نتٌجةةةةةة 
أو لهةةةا صةةةلة رسةةةمٌة، لتجةةةارب أو بحةةةوث أو دراسةةةات 

 واجبةةةةاتنطةةةةاق و تةةةةدخل فةةةةً ، أبالشةةةةئون العسةةةةكرٌة
 6الوظٌفة

 (...مادة )
شةةةكل بقةةةرار مةةةن السةةةلطة المختصةةةة لجنةةةة مةةةن ذوي تُ 

الخبةةةةةةةرة فةةةةةةةً مجةةةةةةةال عمةةةةةةةل الوحةةةةةةةدة، ومةةةةةةةن ذوي 
التخصةةةص فةةةً موضةةةوع االختةةةراع أو االبتكةةةار سةةةواء 

 من داخل الوحدة أو من خارجها6 

وتخةةةتص اللجنةةةة المشةةةار إلٌهةةةا بتقةةةدٌر قٌمةةةة التعةةةوٌض 
المسةةةةتحق للموظةةةةف صةةةةاحب االختةةةةراع أو االبتكةةةةار، 

تعوًٌضةةةةةا عةةةةةادالً، وذلةةةةةك باسةةةةةتثناء علةةةةةى أن ٌكةةةةةون 
االختةةةةراع أو االبتكةةةةار المتصةةةةل بالشةةةةئون العسةةةةكرٌة 

 فتحٌله للجهة المختصة التخاذ ما ٌلزم بشأنه6
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وفةةةةً جمٌةةةةع األحةةةةوال ٌكةةةةون االختةةةةراع أو االبتكةةةةار 
 6 ملًكا للدولة

 (:9مادة )

تضةةةع السةةةلطة المختصةةةة باإلشةةةتراك مةةةع اللجنةةةة النقابٌةةةة 
ة اإلجتماعٌةةةةةةةةة والثقافٌةةةةةةةةة بالوحةةةةةةةةدة نظاًمةةةةةةةةا للرعاٌةةةةةةةة

والرٌاضةةةةةٌة للمةةةةةةوظفٌن بهةةةةةةا، وذلةةةةةك بمراعةةةةةةاة أحكةةةةةةام 
 التشرٌعات ذات الصلة6 

 
 
 
 
 

 (...مادة ) 
 مشروع الموازنة:

 االعتمةةةاداتدرج كةةةل وحةةةدة فةةةً مشةةةروع موازنتهةةةا ُتةةة
الالزمةةةةةة لمةةةةةنح موظفٌهةةةةةا األجةةةةةر الةةةةةوظٌفً واألجةةةةةر 

 6لقانونلالمكمل، وذلك طبقاً 
 

 (...مادة )
ب خطةار غٌرهةا  ةكةل وحةدإدارة المةوارد البشةرٌة بتلتزم 

مبالغ تحةت أي مسةمى ألي  ةمن الوحدات عند صرف أٌ
 من موظفً هذه الوحدات6

 

وٌلتزم الموظف ب خطار جهةة عملةه األصةلٌة بةأي مبةالغ 
 ٌتقاضاها تحت أي مسمى من غٌر وحدته6
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تبنملً  النبمملول  ًتبنملً  لّضملً نظممسل معمبقإل ْ  الظمبساتْجْ  اخبْمملز القملول فمَ االوازل الذدّ مم  كيمل

 ًالبٌصْلر 7

 

31 



 يحبفظخ االسًبػٛهٛخ                           اداسح انُشش                     7102َششح ٕٚنٕٛ 

 ** كتاب الشهس**   
 آى  9تطوٌر تطبٌقات الوٌب بإستخدام آوراكل    :  كتاب* اسن ال

 برادلى براون املؤلـــــف  * 

  دب )   خ صر   –  لف ه م      ر     ردخد م   بيرد )   نلط ر   –لقدل  ع ل   ٌتناول الكتاب
   دعم   د ئم ب  ل دل   – oracle   ن لج 

 
 **   قسأث لك  **

بإصندار قنانون الضنرائب علنى الندخل و قنا   1981لسننة  152القانون رقم    الكتاب :سن ا

 الخر التعدٌالت 

  :  وزارة التجارة والصناعةاملؤلف 

  ررر  د )   بال   لرررب ق   لنقب ررر  ب  ررر  د )   نشررر ط   دجررر    ب  صرررن ع   ٌتنننناول الكتننناب
ب  ل د  ) بل     يمل   ب    د )   ل ن غ     دج     ب    د )   ث بم   اق     ب يم م ع ل  

   دق دم ب  اقب  ) ب يم م لدنبع  –ب  طابن   ض      بديص ق د ن   ض     

 
 االنتقائيهىضىعاث البج 

 الجهة المرسل إلٌها ـوعــــــــالموضــــ م

 ادارة الحاسب االلى آى 9تطوٌر تطبٌقات الوٌب بإستخدام آوراكل  1

2 
بشأن قانون الضنرائب علنى الندخل و قنا  الخنر  1981لسنة  152القانون رقم 

 التعدٌالت
 ادارة شئون العاملٌن
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متضنمنة   2312 ٌونٌن صدر عدد جدٌند منن النشنرة الشنهرٌة للمعلومنات عنن شهنـر 

(  هنذا إلنى قطناع االوقنا، ق قطناع االطفناق ق قطناع امنالل الدولن  القطاعات اآلتٌنة :  

 جانب األبواب الثابتة التى تتضمنها النشرة شهرٌا  .

  مع القانون  األبواب الهامة بالنشرة الشهرٌة مثلتتولى إدارة النشر إعداد بعض  - 

للسنننٌد/   النشننناط االعالمنننى –االجتماعنننات واللقننناقات الخاصنننة بالسنننٌد / المحنننا ظ  

المحننا ظ واسننتقبال سننٌادت  لضننٌو، المحا ظننة مننن كبننار رجننال الدولننة والمسننئولٌن 

الموضنوعات ضنا ة النى وتفقد سٌادت  لمواقنع العمنل المختلفنة بندائرة المحا ظنة باإل

 .االختٌارٌة(

  ،الجهننات والمسننئولٌن إعننداد الننردود علننى المكاتبننات الننواردة لننلدارة مننن مختلنن

 . ومتخذى القرار

  اعالن نتٌجة مسابقة النشرة الشهرٌة للمستوى االقل على مستوى المراكنز والمندن

 واالحٌاق والمدٌرٌات بعد تقٌمها .

  

 

 

 

  الحاسب اآللى .إدخال قرارات السٌد المحا ظ على 

 ئى وإرسال  الى الجهات المعنٌة  إعداد البث اإلنتقا. 

  نى  ةالنواردة للمكتبنوالمراجنع والمطبوعنات تسجٌل النشرات والدورٌات والمجالت 

 . سجالتها الخاصة

  ادخال الكتب والمراجع على الحاسب االلى على برنامج المكتبة الحدٌثة 

 ة التى ٌصدرها المركز .المكتبة  ى النشرة الشهرٌ تدوٌن نشاط 

 والجرٌدة الرسمٌة   من الوقائع المصرٌة المحا ظةالقرارات التى تخص  استخراج 
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  ق قطناعوالزٌنادة الطبٌيٌنة  السكانقطاع   النشرة الشهرٌ   اتقطاعوتجمٌع تحدٌث تم 

 ( المشارك  السٌاسٌ ق قطاع  البٌئ 

  ٌتم ارسال النموذج الٌومً الخناص بالسنلع التموٌنٌنة وهنى عبنارة عنن نمنوذج متابعنة

 المواد البترولٌة(  –البوتاجاز  –الخبز  –السلع االساسٌة   الدقٌق 

  ٌتم عمل التقرٌر الشهرى المطلوب بموق، السلع االستراتٌجٌة والتموٌنٌنة عنن الشنهر

وذلنل للنرد علنى مكتنب االمنٌن العنام  السابق و قنا  للنمناذج المر قنة منتصن، كنل شنهر

 وذلل للنماذج الخاصة لشهر السابق .

  االنتهاق من إرسال خطاب بٌانات المناطق المخدومة واليٌنر مخدومنة للصنر، الصنحى

 الى مجلس الوزراق .

 تم تحدٌث بٌانات العاملٌن بمراكز المعلومات واالجهزة والتطبٌقات الموجودة بكل مركز 

  جمٌع المراكز والوحدات المحلٌة والمدٌرٌات بحصر قواعد البٌانات ارسال  اكسات الى

 وكذلل الطرق .

  االنتهاق من تقرٌر الزٌادة السكانٌة وإرسال البٌانات الى وزارة التنمٌة المحلٌة 

  االنتهاق من التعدٌالت المطلوبة لكتاب الرؤٌة المستقبلٌة لمحا ظنة االسنماعٌلٌة النوارد

 العمرانٌة .من جهاز التنمٌة 

  االنتهنناق مننن النمنناذج المطلوبننة واسننتٌفاقها كمننا وردت مننن  ننرع الهٌئننة العامننة لتعلننٌم

 للمحلٌات  وزارة التنمٌة المحلٌة(الكبار ومحو االمٌة بالمحا ظة وإرسالها الى االمانة 

  حتنى  2316االنتهاق من حصر المشنروعات التنى تنم تنفٌنذها منن الفتنرة منن دٌسنمبر

 وإرسالها الى رئٌس قطاع مكتب الوزٌر والدٌوان العام .تارٌخ  

   ٌاالنتهننناق منننن موقننن، حصنننر مخالفنننات البنننناق بأنواعهنننا ومنننا تنننم حٌالهنننا حتنننى تنننار

 وإرسالها الى وزٌر التنمٌة المحلٌة . 1/6/2312
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 خ ـــــخ االسًبػٛهٛــــــيحبفظ 
 خـــــــــــخ انصحــــــــيذٚشٚ

 اداسح انٕلبئٗ / لسى االغزٚخ

 

 7106ثٛبٌ ثبنًُشآد انغزائٛخ انتٗ تى انتٕصٛخ ثإٚمبف تشغٛهٓب أٔ غهمٓب اداسٚب خالل شٓش َٕٚٛخ 

 ٔنى ٚتخز حٛبنٓب أٖ اجشاء اداسٖ ثشؤٌ تُفٛز انتٕصٛخ

 انؼُٕاٌ انًُشؤح َشبط اسى انًُشؤح و

سلى 

انتشخٛص 

ٔتبسٚخ 

 صذٔسِ

 َٕع انتٕصٛخ ثبالجشاء انًطهٕة
تبسٚخ 

يخبطجخ 

 انحٗ

سلى ٔتبسٚخ 

انمشاس 

 انصبدس

 انتُفٛز

غهك  انًالحظبد

 اداسٖ

خطش 

 داْى
 تى كهًٛٓب

نى 

 ٚتى

 اديد مذيٌو دعْل ملزك  كسّعبل  0
الؽْخ -خ ف الينبصل

 دَ الصىٌز-شاّد
  - ال ال ٌّ د 31/5 - 0 - 2662

 يصْس العسبِمذ   7
مذيد نصس الدّل 

 اديد

مْدان ي يلن اديد 

 الؽْخ شاّد-ي يلن
- - - 1 1/6 

 ال ال ٌّ د
-  

1 
م صن يصْس ؼسك  

 الينصٌزل

يإلد الينعم العْد 

 العْد

بجٌاز  14قطع  

 الي إلص االلَ
- 0 - - 13/6 

 ال ال ٌّ د
-  

5 
م صن مْلل ؼسك  

 الينصٌزل
 اديد العْدالعْد 

بجٌاز  14قطع  

 الي إلص االلَ
- 7 - - 13/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 العْد يْد اديد م إلص ب دٍ 5
دَ -غ الجييٌزّ 

 الع  
- - - 2 13/6 

 ال ال ٌّ د
-  

6 
م صن ؼسك  

 الساؼدّل
 مذيد ظعْد مذيد

دَ -الطسّح الداوسٍ

بجٌاز بنصّن  -الع  

 الداوسُ
- 1 - - 14/6 

 ال ال ٌّ د
-  

2 
م صن ؼسك  فلظ  

 فٌوش
 ييللد الدّل اديد

غ -ازض الجيعْلر

 الي إلص االلَ
 ال ٌّ د 13/6 3 - - -

 ال
-  

9 
م إلص د ٌانَ 

 الع طلن

يإلد النلصس ي َ 

 اظيليْ 

ازض -غ االبساج

 الؽْخ شاّد-الجيعْلر
- 5 - - 13/6 

 ال ال ٌّ د
-  

9 
م صن تٌكْ  ؼسك  

 مٌنجْنِ

مذيٌو مجدٍ 

 مذيد

-الجيعْلرازض 

 صْنْ  فٌكط
- - - 4 13/6 

 ال ال ٌّ د
-  
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 مذيد اديد ث    ٌّنلّبد 01
-ازض الجيعْلر

 صْنْ  فٌكط
- 5 - - 13/6 

 ال ال ٌّ د
-  

     الدّل ديٌول م إلص د ٌانَ اليؽن  00
قسب -غ ؼإلْل ال ٌ 

 الؽلزط البجلزٍ
026 - 7 - 14/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 فييَمذيد اديد  م إلص بع ٌ مصس 07
ييلزل -الؽْخ شاّد

 العْد يإلد السديل
93 - 3 - 21/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 نلصس اديد مجصز ال سلسل 01
ص االظيليْ ْ  11 

 مصس الصذساًٍ
- - - 5 24/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 مطعم ابٌ ليلز 05
اديد يإلد هللا ي َ 

 ىٌازٍ

دَ -غ اليعبؽفَ

 الع  
165 - 4 - 24/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 ّلظس يْعِ يْعِ د ٌ&د ٌد ٌّلر  05
غ مسكص -ابٌ صٌّس

 الؽسص 
- - - 6 11/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 د ٌّلر بْبط 06
مذيد نإلْ  دعل 

 ي َ

غ -تإلٌ صٌّس

 اليعلىدل
- - - - 21/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 خللد مذيد ابساىْم مطعم 02
بجٌاز -ابٌ صٌّس

 الجيعْ  الصزايْ 
- 6 - 3 21/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 مذ  بْبصا 09
ي َ يإلد ال طْف 

 يسبلًٍ

غ مسكص -ابٌ صٌّس

 الؽسص 
- - - 9 4/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 م إلص افسنجَ 09
ميدًح ابساىْم 

 مذيد

-غ اليذط 

 القصلصْل
- - - - 22/6 

 ال ال ٌّ د
-  

71 
يطلزل ؼْخ 

 العطلزّل
 يصل  مذيد ّعٌ 

-غ اليذط 

 القصلصْل
- 3 - - 21/6 

 ال ال ٌّ د
-  

  د ٌانَ كسّص 70
قنطسل -ابٌ خ ْف 

 غسب
- 9 - 4 11/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 بقلل  77
مصطفَ زمضلن 

 العْد

قنطسل -ابٌ خ ْف 

 غسب
- - - - 11/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 مذيد ٌّظف ظللم بقلل  71
قنطسل -ابٌ خ ْف 

 غسب
-  - - 11/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 م إلص ظْلدَ الجْػ 75
ابساىْم كيل  

 ابساىْم

بجٌاز –غ العٌّط 

 بقلل  اًالو يؽم
- 4 - - 12/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 بقلل  قطليَ 75
ي َ يإلد السديل 

 ظللم

قنطسل -غ العٌّط

 غسب
- 11 - - 12/6 

 ال ال ٌّ د
-  
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 فٌشٍ يؽم ك   بقلل  يؽم ك   76

غ العٌّط بجٌاز 

  -البيٌّنْ  االوازل

 غسب
- 11 - - 12/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 يإلد الع  العْد  مطعم كإللبجَ ًدلتَ 72

غ اليعلىدل بجٌاز 

  -بقلل  اًالو مطس

 غسب
- 12 - - 12/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 العْد يْد خ ْ  بقلل  79
غ يسابِ ظٌ  

   غسب -ال ضلز
- 13 - - 19/6 

 ال ال ٌّ د
-  

 مذيد ظ يلن ظ يلن م إلص ظْلدَ 79

غ يسابَ بجٌاز 

 صازل اًالو يإلد 

ظٌ  -السدْم

   غسب-ال ضلز

- 14 - - 19/6 

 ال ال ٌّ د

-  

 بقلل  11
ىؽل  يإلد الذيْد 

 يإلد هللا
 21/6 11 - 15 -   غسب-ابٌ خ ْف 

 ال ال ٌّ د
-  

 بقلل  10
ىؽل  يإلد الذيْد 

 يإلد هللا
 21/6 11 - 16 -   غسب-ابٌ خ ْف 

 ال ال ٌّ د
-  

  - ال ال ٌّ د 19/6 - - 13 -   ؼس -غ البذسّس مذيد العْد مذيد بقلل  17

 بقلل  11
زانْل يإلد العل  

 ي َ
 19/6 - - 19 -   ؼس -غ ال ٌزل

 ال ال ٌّ د
-  

 ىْ م صلبس اديد بقلل  15

غ الجْػ امل  

  -صْدلْ  ميدًح

 -ؼس 
- - - 12 19/6 

 ال ال ٌّ د
-  

15 
معسض د ٌانَ 

 يؽلب

مذيد اديد مذيد 

 اظيليْ 

الؽلزط السوْعِ 

 فلّد-ظسلإلٌْ 
- 14 - - 6/6 

 ال ال ٌّ د
-  

16 
ظْلدَ  م إلص

 االزشا  بلهلل
   مذيد فييَلشد

الؽلزط السوْعِ 

 فلّد-ظسلإلٌْ 
- 21 - - 6/6 

 ال ال ٌّ د
-  

12 
مطعم ؼعإلَ يإللو 

 السديل

نإلْ  مذيد امْل 

 يإلد الع  
 6/6 - 5 - - فلّد-ظسابٌْ  اليذط 

 ال ال ٌّ د
-  

  - ال ٌّ دال  6/6 - - 21 - فلّد-ظسابٌْ  اليذط  اديد مذيد اديد م إلص ظْلدَ 19

  - ال ال ٌّ د 6/6 - - 22 - فلّد-ظسابٌْ  اليذط  اديد العْد ؼلكس د ٌانَ 19

33 



 يحبفظخ االسًبػٛهٛخ                           اداسح انُشش                     7102َششح ٕٚنٕٛ 

 7102ثٛبٌ ثبنًُشآد انغزائٛخ انتٗ تى انتٕصٛخ ثإٚمبف تشغٛهٓب أٔ غهمٓب اداسٚب خالل شٓش َٕٚٛخ 

 إجًبنٗ كهًٛٓب خطش داْى غهك اداسٖ

77 5 07 19 
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 قـــــسيـــــست
 خطخ انًتبثؼخ ٔانذػى انًٛذاَٗ  نًشاكض ٔٔحذاد انًؼهٕيبد

 %(01) َسجخ 7102 َٕٚٛخٔدػى إتخبر انمشاس ثبنًحبفظخ خالل شٓش 
 

 تاريخ المرور إسم الموقع م

 األنشطة التى تم  متابعتها

 فى الموقع

 مالحظات نقاط الضعف نقاط القوة

  6/6 يذٚشٚخ انصحخ 0

 لبػذح انجٛبَبد انٛذٔٚخ . -

 لبػذح انجٛبَبد اٜنٛخ . -

يشاجؼخ انسجالد اإلداسٚخ   -

 ناللسبو   .

 انُششاد انشثغ سُٕٚخ  -

 اإلصذاساد  .  -

 تذسٚت انؼبيهٍٛ . -

انٛذٔٚخ لٕاػذ انجٛبَبد   -

 ٔاٜنٛخ .

 انؼًبنّ يذسثخ .  -

 انسجالد االداسّٚ  يكتًهّ .   -

 ال ٕٚجـــــــــــــــــــــــــذ

َظش يغ 

 انشكش ،،

 

 01/6 يذٚشٚخ انمٕٖ انؼبيهخ 7

 لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ ٔاٜنٛخ . -

 انسجالد اإلداسٚخ . -

 انُششح انشٓشٚخ نهًؼهٕيبد . -

 كفبءح األجٓضح اٜنٛخ . -

 انتذسٚت . -

لٕاػذ انجٛبَبد انٛذّٔٚ   -

 1ٔاٜنّٛ 

 انؼًبنّ يذسثخ .    -

 كفبءح األجٓضح .    -

 ال ٕٚجـــــــــــــــــــــــــــــذ
َظش يغ 

 انشكش ،،

 05/6 و.و انمُطشح ششق 1

 لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ . -

 لٕاػذ انجٛبَبد اٜنٛخ . -

 انُششح انشٓشٚخ نهًؼهٕيبد . -

 انسجالد االداسٚخ . -

 انتذسٚت ٔكفبءح انؼبيهٍٛ . -

لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ   -

 ٔاٜنٛخ .

 انؼًبنّ يذسثخ .  -

 انسجالد االداسّٚ  يكتًهّ                     -

 ال ٕٚجـــــــــــــــــــــــــــــذ
َظش يغ 

 انشكش ،،

 77/6 و.و انمُطشح غشة 5

 ٔاٜنٛخ .لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ  -

 انسجالد اإلداسٚخ . –

 انُششح انشثغ سُٕٚخ . -

كفبءح األجٓضح ٔانؼبيهٍٛ  -

 ثبنًشكض   . 

لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ    -

 ٔاٜنٛخ  يكتًهخ .

   1االجٓضح تؼًم ثكفبءح    -

 انؼًبنّ يذسثخ .     -

 ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــــذ
َظش يغ 

 انشكش ،،

 75/6 انتشثٛخ ٔانتؼهٛىيذٚشٚخ  5

 لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ ٔاٜنٛخ  -

 انسجالد االداسٚخ . -

 انُششح انشٓشٚخ نهًؼهٕيبد . -

 انتذسٚت ٔكفبءح األجٓضح   . -

لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ    -

 ٔاالنٛخ  يكتًهخ .

 انتحذٚج اٜنٗ نهجٛبَبد   .   -

 َمص انؼًبنخ .    -

 ٕٚجــــــــــــــــــــذال 
َظش يغ 

 انشكش  ،،

 76/6 يذُٚخ انمصبصٍٛ 6

 لٕاػذ انجٛبَبد انٛذٔٚخ ٔاٜنٛخ . -

 انتحذٚج .  -

 انُششح  انشٓشٚخ نهًؼهٕيبد . -

 1انسجالد اإلداسٚخ   -

 انتذسٚت ٔكفبءح األجٓضح   . -

تحذٚج لٕاػذ انجٛبَبد   -

 انٛذٔٚخ ٔاٜنٛخ  .

اصذاس انُششح االَتظبو فٗ    -

 انشٓشٚخ .

 

 ال ٕٚجــــــــــــــــــــــذ
َظش يغ 

 انشكش ،،

                                                                                                                                                                                                                                

                   ٚؼتًــــذ ،،                                                                          
 يذٚش ػبو يشكض انًؼهٕيبد                                                                                                             
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 يحبفظخ االسًبػٛهٛخ                           اداسح انُشش                     7102َششح ٕٚنٕٛ 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                    
  

 



 يحبفظخ االسًبػٛهٛخ                           اداسح انُشش                     7102َششح ٕٚنٕٛ 

 

 

 
 
 

 م  7102 يىليتهن نشسة املعلىهاث الشهسيت  حملافظت اإلمساعيليت عدد شهس 
 ................................./  الىظيفت.........................../االســن 

 

   هل تود االدتمرار فى امدادك بنسخة من النشرة خالل الشهر القادم     -1
   ما رأوك فى املؤذرات اجلدولوة والبوانات للقطاعات اخلدموـــة      -2
  ما رأوك فى حالة دعم القرار او التوقعات املستقبلوـة ان وجدات   -3
          هـل تثق فى اكتمال ودقة وحتدوــث البوانـات الــــواردة         -4
 هـل هنــاك عائــد من هــذه النشــرة ومــا هــو ؟        -5
 

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

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

        هـل تـود اضافة أى موضوعـات او أبـواب اخرى وما هى ؟ -6
.................................................................... 
.................................................................... 

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

 

 
 
 
 
 

لكل من عاون وساهم فً تطوٌر نشرة المعلومات بالفكر والرأي والخبرة وكل من 
 1وإرساله إلٌنا  جتفضل وقام بملء هذا النموذ

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 )    (    ن  )    (    ال    ـــــــنع
 )    (غري كافيت )    (  تـــــكافي
 )    ( دةـــدة)    (غري هفيهفي

 ن  )    (    ال        )    (ـــــــنع
 )    (  ن  )    (    ال     ــــــنع 

 
 
 

 

 ن   )    (     ال     )     (ــــنع
 

 منــــىذج إستطـــالع الــــــسأي
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