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 مسلسل
 ـوعــــــالموضــــ

 رقم الصفحة

 إلـــى ٍـــي

 6 1 النشــــــاط اإلعــــــــالمى 1

 13 7 قطـــــــــــــاع األوقـــاف 2

 22 14 لةقطـــــــــــــاع امالك الدو 3

 25 23 قطـــــــــــاع االطفــــــاء 4

 22 26 دعـــــم القـــــــرار ةحالـــ 5

 35 22 مــــــــع القانـــــــــــون 6

 37 36 المكتبـــــــــــــــــــــة 7

 32 32 إسهامـــــــات المركـــــــــز 2

 - 44 المتابعــة المٌدانٌــــة تقرٌــــــر 2

 - 41 نمــــوذج استطــالع الـــــــرأي 14

 يف هرا انؼدد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 حمافظ االمساػيهية يستؼسض خمطط انؼاو تطويس انؼشوائيات ويُظوية انُظافة انؼاية

 

;قدددددلواء يدددددرءماادددددواٌددددد   ا  ددددد Aٍاء  ددددد  ;ايا ا

 دددددبح  ا  :دددددرنا   دددددلا; دددددلاء  ددددد  اء  دددددا  ا

ء  ددددد  حا اء >ددددد  ا ي   Aٍددددد ارء    دددددلوا; دددددلا ا

ء ز< ددددددراء  دددددد  حا اء >دددددد  اء   دددددد ;لارء ددددددل حرنا

   ددددلوا   دددددلا; دددددلاء ? دددددراء ح ددددد ن ا ددددد لر ا

حٌددددددرا اء > ددددددرءرا ؤارAددددددرا :ددددددرنانب دددددد ما

ء   ء ددددددزارء  ددددددلدارء  ادددددد مار ددددددلا  اء > ددددددر ا

  ددددلا ا ؤاء ٌدددد  ارء  دددد ضاء  دددد رارء ح:دددد  دا

ء جح دددددددد ;رارء     دددددددد مارء  دددددددد  اء  لاددددددددلارا

 ارء حخٌدددداٌاء >  ء ددددرارج دددد ها ددددبداء  اردددد ار ج دددد

حٌددددددرا اء > ددددددرءرا ؤارAددددددرا :ددددددرنا ددددددلا  ا

  دددددددد ر; ؤاء حٌددددددددرا ا   ر ددددددددلءؤاء   يادددددددد ا

  .  ي   Aٍددددددددددددددددددددددددددددددد 

  دددددح> ًا  ددددد Aٍاء  ددددد  ;ايا اء  خٌدددددٌاء >ددددد  ا

رء    ددددد  ناء ح Bادددددم ا خٌددددد اء    Aٍددددد ا حٌدددددرا ا

رنAددد=ا Bددد م اء   ددد ٌ اء > دددرءرا ارح لادددلا ر راددد ؤا

ء ح Bاددددمارحرتاحدددد ؤا ددددلمار  ددددراء ; دددد  ا     دددد ٌ ا

حدددرااددد حراAدددرا قدددل ح  ا  ددد ٌ اخيدددضاء  خحددد ن ارء 

ء  ر ددد  ر ار;يدددرا;ادددلار Bا ددد ا ددد  ا لادددلا اددد ا

  ددد ناء   ددد Aٍاء دددرا  دددلاحقددد نا دددلماء > ددد اء ح Bادددم ا

ء B>يددددرا حٌددددرا احيدددد اء   دددد ٌ اء;ح دددد نءا دددددا لءادددد ا

  .  دددددددددددددد  اار اددددددددددددددراء قدددددددددددددد ل 

  دددد اح دددد ر اء  ددددبح  اء ددددح> ءًار   ت دددد اء  رتددددضا

ء ح Bادددددم ا خٌددددد اء    Aٍددددد ا يح>  ددددد ا ددددد=ا يدددددضا

  ٍر ددددد اء  ٍ Aددددد اء >  ددددد ارنAددددد=ا  Aددددد احج >ددددد ؤا

ر ددددبناء ق   دددد ارء  خيBدددد ؤارء دددد حىا دددددا خحيددددضا

تٌ ;دددددد ؤاء    Aٍدددددد ارحرء > دددددد ارء ح  اددددددلا;يددددددرا

 :ددد ;B ارح:ددد A ا  Aددد اء ج دددرلا دددداج اددد=ا ج دددز ا

ء    Aٍدددد ا ددددل; ار  دددد  ل احB>ادددد ا  ٍر دددد اء  ٍ Aدددد ا

ء >  ددد ا  لا دددد اء   ددددحق  اء  دددد  ا ار:دددد رن اءاجدددد لا

   دددد  ؤاء  ٍ Aددددد ا  لا ددددد اا دددد اجدددددمن ارتددددد ٌ=

  . ء   دددددددددددددددددددددددددددددددحق  

  دددد احدددد اخدددد  اء  ددددبح  ا  دددد ار   ت دددد اخٌدددد ا

حٌددددرا ارحB>ادددد الرنا  ء ددددزاء  >ير دددد ؤارء   ء ددددزا

ء ح  ر رجادددددد ا خل دددددد اء ج دددددد  ا ار اBادددددد انAدددددد=ا

  دددددحر اءللءما يخدددددل  ؤاء حدددددراحقدددددل ا ي دددددرءٌ اادا

 دددداخ   ددد ا ددد=اء خدددماAدددراء ;ح ددد ناحدددرAا اترء;دددلا

 ج ادددد=اء  ددددلا ا ؤاء خل ادددد اا ا  دددد ؤا لتقدددد ار ر قدددد 

رحدددرAا ا ;يدددرالنجددد ا دددداء  >ير ددد ؤار  ددد ا  Aددد ا

ء خددددل  ؤاء  ٌيددددراا ا  ح دددد اج ادددد ا ح  دددداداج ادددد=ا

 . ء خل  ؤ
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 أهى يشكالت انمسيةافظ اإلمساػيهية يستملم مجًوػة يٍ يوان ى لسية اانُرسا نلح  حم

 

  دددحق  ا  ددد Aٍاء  ددد  ;ايا ا;دددللا ددددا  ددد  رات اددد ا

"اء   ددد ا"اء ح  >ددد ا    دددزار لا ددد اء ق ٌددد  ا<ددد اا

  :ددددرنا   ددددلا; ددددلاء  دددد  اء  ددددا  اء  دددد  حا ا

ء >ددددد  اءا ي   Aٍددددد ارء    دددددلوا; دددددلا اء ز< دددددرا

ء  ددددد  حا اء >ددددد  اء   ددددد ;لار ددددد>الاAددددد  اء قددددد ر ا

  ; ددددد  انرددددداوا   دددددزار لا ددددد اء ق ٌددددد  ا<ددددد اا

ر;ادددددلا;   ددددد انرددددداواء ر دددددل اء   ياددددد ا ق اددددد ا

ء   ددد ارم ددد اAدددرا :دددرناء  قدددل ا ددد ا اء  ددد ر ا

  ردددددااء   ح ددددد ناء > ددددد   ا ي   Aٍددددد ا دددددلا  ا

ء > ددددر ارر دددد ماء ددددرهءن ا   يددددرا ددددلا ا ؤاء ٌدددد  ا

 ددددد ضاء  ددددد راراء     ددددد مار اددددد واء  ددددد اارء 

رء ح  ادددد ارء ح>يددددا ارء   ادددد اء ح>يا ادددد ار   يددددرا  Aدددد ا

 . ء ج ددددددددددددددددددد ؤاء  > اددددددددددددددددددد 

رخدددد  اء يقدددد ماحدددد ا  دددد ا  دددد هار  دددد اء ق:دددد ا ا

رء   ددددددد  ؤاء ج   ا اددددددد ار   ت ددددددد اء  يدددددددر ا

رء  قح  ددد ؤاء  ه ددد ا  دددد احيددد اء   ددد  ؤارحي ادددد ا

 ٌ  دددداارء حا جدددد ؤاء  ددددرءٌ ااداAددددراءٌدددد ناحB>ادددد ا

 .   ددددرءٌدارء   ددددبر ء حرء دددد ارء حB ;دددد ا دددداداء

رء حدددرا ددد يؤاء  رءAقددد ا;يدددرا ٌيددداا  ددد  راء ق اددد ا

 حدددددل;ا ا ددددد   اء     ددددد مار دددددا   ارنAددددد=ا Bددددد م ا

ء   ددددددر ؤارء دددددد  ارحجلاددددددلا دددددد تراء  دددددد   ؤا

  . ء B ;اددددد ا  ٌددددد  اء ق اددددد ا   ددددد  ا >زر ددددد 

  ددددددد احددددددد اخددددددد  اء يقددددددد ماء  رءAقددددددد ا;يدددددددرا

ٌ ادددد اء خددددل  ؤا ق ادددد اء   دددد ا ن ددددض ء ددددح    

رء ح  ددددا ا ددددد=اء قدددددرءؤاء   ددددي  ا  ددددد دالنء ددددد ا

Aح دددددد الرنءدا;يددددددراٌ ادددددد اا2ء    ادددددد ا; دددددد ا

 .  رن دددددد>الا  ٌدددددد  اء ق ادددددد ا–ء  دددددد  ;ايا ا

  ددددد احددددد اء  رءAقددددد ا;يدددددراءلنء ا  ددددد رَاء  ددددد ما

   ددددددرا   ٌقدددددد ا لن دددددد اء خ:دددددد  ا يح>يددددددا اء 

ء Bددددد وا:ددددد داخٌددددد اء  ا اددددد اء ح>يا اددددد ا ي>ددددد  ا

رء  رءAقدددددددد ا;يددددددددراءلنء اا2107/2108ء  دددددددد  را

  دددد رَاء  ددددد مار ددددل ا ددددد ا ا   ٌقدددد اء Bددددد وا

 حددددد ءا   >ددددد ا:ددددد داخٌددددد اا451;يدددددرا  ددددد   ا

ا 2107/2108 لا ا اء    ا ي>  اء    را
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 حمافظ اإلمساػيهية يهتمي بؼدد يٍ انشلاب نلح  إجساءات تمُني واضؼي انيد ػهي األزاضي

 

إجح دددد َا دددد=ا ج ر;دددد ا;قددددلوا  دددد Aٍاءة دددد  ;ايا ا

 دددد  ااء  ددددبح  اء  ر  ددددراء   دددد ن اداAددددرا جدددد دا

ء  > ا ددددد ا  نء:دددددراء  ٌيدددددرااحق اا ددددد ا   ح>ددددد ردا

رء ح  دددا ا ددد=اء يجددد داء ح Bاماددد اء   ددد ي ا ي > ا ددد ؤا

;يدددراء ٌ ا>ددد ارء ح>  ددد ا ددد=ا يدددضاحق اددداداء ر:ددد َا

 رء:ددد>راء ادددلاء جددد لادارم ددد اAدددرا :دددرنا   دددلا

  ا ي   Aٍدددد ارا; دددلاء  ددد  اء  ددددا  اء  ددد  حا اء >ددد

ء    ددددددلوا; ددددددل اء ز< ددددددراء  دددددد  حا اء >دددددد  ا

ء   دددد ;لارء    ددددلواء  ددددالاخيادددد ا  دددد ن ار ادددد ا

رهءن اء زنء;دددد ار دددد  را; ددددلاء  يددددا ار ادددد ارهءن ا

ء  ددددد  اارء  ا :ددددد ار ددددد> لا   دددددلا دددددلا ا;ددددد  ا

 . ء  دددبداء ق  ر اددد ار;دددللا دددداء قاددد لءؤاء ح Bاماددد 

رادددد حرام دددد اح Bاددددمءا حرجا دددد ؤانردددداواء ج  رنادددد ا

ح  الءحدددلا;يدددرا:ددد رن ا  ددد ن  ا   ددد ا;دددللا ددددار

 دددد  ااء    Aٍدددد ؤاAددددراء ح>  دددد ا دددد=ا ددددمءاء  يددددضا

ء:ددددد A اء دددددرا  ددددد ن ح  اAدددددرا جددددد داء   ددددد ا

ء  اددددددلء را;يددددددراء ٌ ا>دددددد ا  نء:ددددددراء  ٌيددددددراا

حق اا  دددد ار جدددد داء ح  ددددادارء   دددد ن  اء B>يادددد اAددددرا

  .ءحخددددددددددددددددددددددددددددددددد ماء قددددددددددددددددددددددددددددددددد ءن

رخددد  اء جح ددد َا  دددح> ًاء   ددد Aٍا ددد=اء  ددد  اا

ايا ااح:ددد دا;ددد ًا  ددد احددد اء دددح ءلءلواحق اددد ءاحB ددد

 دددددا  دددد   ؤاء نء:ددددراء  ح>ددددل ا;يا دددد ا  ٌدددد  ا

ا04310ء    Aٍدددددد ارحرء > دددددد ارء  دددددد  @اءج   ا دددددد ا

اA069ددددلءدا ددددداء نء:ددددراء  خ  دددد ا يزنء;دددد ار

  ددددضا حدددد ءا   >دددد ا دددددا نء:ددددراء   دددد ما  ٌدددد  ا

 . ء    Aٍدددددددددددددددددد ارحرء > دددددددددددددددددد 

رخددد  اء جح دددد َا  دددلاء   دددد Aٍا;يدددرا  ددددلااجدددد  ا

ر  ءج>دددد اء  يددددضاء خدددد يا   ح>ددددل اا   ادددد النء دددد 

;يددددددددددددددراء نًاء  خ  دددددددددددددد ا  دددددددددددددد ل ا

ء  ا :دددددددرارءحخددددددد ما  Aددددددد ا <ددددددد ا ء ق ٌددددددد  

 . ء ج ءمءؤاء ق  ر ا ا ي B ٍا;يرا  اء   ل 
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فسصة ػًم 1777يشسوع إستثًازى نتوفري  111مجهس إدازة املُانك انرُاػية باإلمساػيهية يوافك ػهي   

 

 ;يدددددا جيددددواءلءن اء   دددد ٌ اء  دددد  ;ا ا  ددددلاحدددد ا

  دددددد ر; اا007ء  رءAقدددددد ا;يددددددراءتدددددد ءنءا;ددددددللا

ء ددددح   نا ا     دددد ٌ اء  دددد  ;ا ا  ٍدددد  اء    Aٍدددد ا

رحرء > ددد ارء حدددراح دددد  اء   ٌقددد اء  ددد  ;ا اء ر ددددرا

رء    اددددددد ا    ددددددد  ;ايا ارء   ٌقددددددد اء  ددددددد  ;ا ا

 دددد  ق ٌ  ا دددد  ارم دددد ا ح يBدددد اء ددددح   نا اءج   ادددد ا

  ياددد ناج ا ددد ارحدددرA ا  دددرا ددد اازادددلاح ددد ا   دددراء

  . ;ددددا ددد > اج ضاA  ددد ا; ددد ا   ددد ماء    Aٍددد 

رح دددد  احيدددد اء   دددد ر; ؤاءت  دددد ا  دددد  =ا ح دددد ا=ا

ء ا دددددرءلاءا ?مءراددددد ارء    دددددواء جددددد  ز ارء  ددددد  ا

رء  راددددددد ؤارء دددددددل    ؤارء ح اBددددددد ؤارء   ددددددد لءؤا

رء  دددددددد  ; ؤاء    ددددددددحا ا ارح> ردددددددد اء زاددددددددرؤا

 ح?ياددددددددضار دددددددد  ; ؤاء   حددددددددردارء ح> ردددددددد ارء

  . رء   Bٍدددددددددددددددد ؤاء  دددددددددددددددد  ;ا 

جددددد مام ددددد اخددددد  انر  ددددد ا  ددددد Aٍاء  ددددد  ;ايا ا

 جي دددد اء جح دددد َاء ددددلرن ا  جيددددواءلءن اء   دددد ٌ ا

ء  دددد  ;ا ارء حددددرا;قددددل  ا  :ددددرناء    ددددلوا; ددددلا

 اء ز< ددددراء  دددد  حا اء >دددد  اء   دددد ;لا ي   Aٍدددد ا

ر حدددددر را  ددددددانرددددداوا   دددددزار لا ددددد اء ق ٌددددد  ا

 نا ددددددد  ارء  قدددددددل ا   دددددددلاAددددددد نر اء   ح ددددددد

ء > دددد   ا ي   Aٍددددد ارء   ح دددد نا   دددددلا ددددد  را

ء   ح ددددد ناء قددددد  ر را ي   Aٍددددد ار  ددددد  اء  ددددد A>را

نردددداوا جيددددواءلءن اء ? Aدددد اء حج نادددد ارء    ددددلوا

  ددددددBٌرا  ر لاددددددلانردددددداواج >ادددددد ا  ددددددح    ا

ء  دددد  ;ايا ار   ددددلا; ددددلاء ر دددد اانردددداواج >ادددد ا

  ددددح    اء ق ٌدددد  ا دددد  ار ددددل ا; ددددلاء >زاددددزا

  ادا      Aٍدددد ا ددددلا ا;دددد  ا  حددددااخل دددد اء   ددددح 

  . ر;ددددددللا دددددددا   يددددددراء ج دددددد ؤاء  > ادددددد 

راء ?دددد ماتدددد ءنارخدددد  اء جح دددد َاحدددد اء  رءAقدددد ا;يدددد

نوا  دددددل اء  ددددد   ؤاء حخ ددددداياء  ددددد   ا دددددلر

ء  دددددح   نا اء   ددددد  اء  حخ  ددددد اAدددددرا ددددد  ; ا

رء حددددد  ا ددددد  اء   جددددد ار ددددد ااء نًاء  ددددد   ا

Aددددلءدا دددد  ق ٌ  ا دددد  اا051حخ ا دددد  ا   دددد   ا

=اء  قدددد ما;يدددددرارء;دددد ل اٌ   دددد ا ددددداجلاددددلا دددد

ا. حخ ا   ا  Bواء    ٌ
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 حمافظ اإلمساػيهية يتابغ يساحم تُفير يشسوع تطويس احملاوز املسوزية وانطسق باحملافظة
 

Aدددراءٌدددد ناء ددددح    اح Bاددددماخٌدددد ا   Aٍدددد اء  دددد  ;ايا ا

 حٌددددددرا اء   دددددد رناء   رنادددددد ار ددددددلءخ ار خدددددد ن ا

ء   رناددددد اء    Aٍددددد ا ح قاددددد اء  زادددددلا دددددداء  دددددار  ا

ر   دددد اء     دددد ؤارء ددددلء اBٌدددد  ار قيدددد ا ر;ادددد اAددددرا

 . حٌددددددددرا اء ٌدددددددد  ارء   دددددددد رناء   رنادددددددد 

تدددد  اء يددددرءمااددددواٌدددد   ا  دددد Aٍاا ءAقددددلا   ددددلا; ددددلا

ء  دددد  اء  ددددا  اء  دددد  حا اء >دددد  ا ي   Aٍدددد ارء    ددددلوا

; ددددل اء ز< ددددراء  دددد  حا اء >دددد  اء   دددد ;لارا  دددد ضا

Aدددددبءلا  دددددBٌرانرددددداوا   دددددزار لا ددددد اء  ددددد  ;ايا ا

رء    ل دددد ا   ددددرا جادددداا ددددلا ا;دددد  ا لا ادددد اء ٌدددد  ا

رء  قددد ار   دددلا; دددلاء  ددد ترانرددداوا دددرا ر ارء    دددلوا

  دددد   ا; ددددلاء >زاددددزانردددداوا ج دددد اء حخٌدددداٌاء >  ء ددددرا

 . ر;ددددددللا ددددددداء قادددددد لءؤاء ح Bامادددددد ا      Aٍدددددد 

 جر دددد ا الء ادددد ا حBقددددلار ح  >دددد ا دددد ااجدددد  اح Bاددددموا دددددا

رنAدددد=اء ; دددد  اء   دددد را ا ي  دددد رَاء   ادددد ا حٌددددرا ا

 Bدددد م اء ٌدددد  ارء   دددد رناء  را ددددا ار ددددلءخ ار خدددد ن ا

ء    Aٍددد ارء حدددراح ددد اج يددد اح يBح ددد اء دددرا  دددرا ددد اازادددلا

;ددددداء  يادددد ناج اددددلا ح  ادددد اء  دددد  ;ايا ارخل دددد ا دددد>اا

 . ر دددددددددرءٌ راء    Aٍددددددددد ارء تيدددددددددا ا ددددددددد   

رتددددلاح:دددد  ؤاجر دددد اء   دددد Aٍار  ءAقاددددلا ددددداء قادددد لءؤا

ء   ادددد اهادددد ن ا رتدددد=اء > دددد ا   دددد رَاء  دددد ماء ج دددد ا

ء دددم ااددد  ٌا دددادا دددلخ اء  ددد  ;ايا ا دددداج ددد اٌ اددد ا

 رن ددد>الا ددد رنءا   ٌقددد ا   دددا اء  ددد لءمار دددر اء دددرا

  دددرناٌ اددد ا   دددلا;يدددرار ادددلءدا"ا;دددل را   دددرنا"ا

ء ح ء ز ددددحرنا دددد اا> دددد ا  ٌقدددد اء    دددد ار ددددر اء ددددرا

ٌ اددددد اء   جددددد ؤا ٌدددددر ا دددددرء را   ددددد ا ايدددددر ح ءؤا

 .. ا دددد  ياددددرداج ا711رح يBدددد اءج   ادددد اح دددد ا   ددددرا

را ا> ددد اح ;ددد اء  ددد  ;ايا ارا دددح  ا;يدددراج  ددداا   ددد ا

ء  ددددا لاداء  ددددرءه النًا  دددد =اء ح ء ز ددددحرنا حددددرا

  ددددرناٌ ادددد اء   جدددد ؤا   ٌقدددد اء رء دددد ا;دددد ر ا;يددددرا

حBقدددلاحج ادددزاٌ قددد اء  ددد وا يجدددزماء ر ا دددداء ٌ اددد ا

 حدددد ءار ح  >دددد ا ددددااا51 ايددددر ح ءار;دددد ًاا2 ٌددددر ا

ر ح  >ددددد ا ددددد اء قرء;دددددلاء خ  ددددد  ا اء  ه ددددد ا يج ددددد ا

اجددد  اح Bاددددموا ددددداء   ء دددد اء   دددد را ا  ددددمءاء   دددد رَا

 .   ٌ ر ددددددد دا;يدددددددراء حٍددددددد  ا دددددددا اء > ددددددد 

ر دددمءا   :ددد A اء دددرا داء   ددد رَاا دددح  ا;يدددراء  ددد ما

;دددللا ن ددد=ا  دددد ن ااجددد  اح Bادددم  ا   ادددد ا;يدددراح ;دددد ا

ء  دددد  ;ايا ا   ٌقدددد اء ن دددد لار  ٌقدددد ا ددددلءر اء    دددد ا

ما >دددلا داحددد اء  دددلما  ددد  ا ادددلءدا" ددد  "ار  ٌقددد اء جددد 

Aدددددراء;دددددلءلارحج ادددددزاء نًارء ح ددددد ما ; ددددد  اء  Bددددد ا

 . رل اء خرءهادددد ا  ; دددد  اء   دددد را ا حيدددد اء   دددد ن 

  دددد اا دددد  اء   دددد رَاح Bاددددما ; دددد  احٌددددرا ا  ٌقدددد ا

 دددددلخ اء  ددددد  ;ايا ا دددددداج ددددد اٌ اددددد ا رن ددددد>الا  ا

ء:ددد A اء دددرا ; ددد  احٌدددرا ارنAددد=ا Bددد م ا  دددرناٌ اددد ا

 اء  ددد  ;ايا ا"ا  ا   دددلا;يدددرارٌ اددد ا ددد ا ا دددداح ;ددد

 ي ددددر ا"ا ملرء اء ددددلخر ارء خدددد ر ا ددددداء  لا دددد ا;يددددرا

  ددد واح راددد ا ددد نَا   دددلا;يدددرا ا دددرداءحجددد وارء دددلا

 يخددددد ر اAقدددددٌارٌ اددددد ا  ا ي دددددر اء  دددددرءه ا يدددددلخر ا

رءت  ددد اخ  ددد ا  ددد ن ا;يدددراح ;ددد اء  ددد  ;ايا ا:ددد دا

خٌددددد اء حٌدددددرا ا ح ددددد ا اء    ددددد اء   رناددددد ار  ددددد=ا

 . ء ٌددد  ا حيددد اء   ددد ٌ اء خح  تددد ؤارء  دددلا ددددا دددرءل 

رتدددلا  دددلاء   ددد Aٍا  دددلاحددد اءحخددد ماء جددد ءمءؤاء ح Bاماددد ا

   دددراحيددد اء   ددد ر; ؤاAدددرا  ددد َار تددد ارتدددؤا   ددددا

ر  ددددد ا ااحجددددد رها;ددددد  ارء دددددلاAقدددددٌارم ددددد ا   ح>ددددد ردا

رء ح  دددا اء حدددد  ا ددد=اء  اردددد اء   ل دددا ا يقددددرءؤاء   ددددي  ا

رج ددد هاء ح> اددد ا ددددا جددد اء  ددد ءَاAدددراء دددح> ل اء رجدددلا

رء  :ددددد ن اء   ددددد  ا   ددددد  ;ايا اء رء;دددددل ااء ج ددددد  ر

ء حدددددراا حٍ  ددددد ا  دددددحق  ار<دددددلا A:ددددد ا ح دددددردا  ددددد ا

;  ددددد  ا  ددددد اء تح ددددد لا ارتددددد ٌ  اء  حقددددد  ا  دددددرا

ا. ء ح  ا اء  قاقا ا    

 

5 

http://www.ta7ya-masr.com/281491


 

ايرسف انؼلوزا بشسق لُاة انسويسيهيوٌ جُية إلستكًال  1111ػتًاد ا  

 

;يدددددا  دددد Aٍاء  دددد  ;ايا اء ددددلاحدددد اء;ح دددد لا

  دددضاا211 يادددرداراا00  يددد@ا ددد  رارتدددلنوا

 ددددد رَاحٌدددددرا اج اددددد اة دددددح    اح Bادددددما 

رنAددددد=ا Bددددد م ا  ددددد ضاء > دددددرنا  ددددد  ا

ء   اددددد ءؤا ددددد  ات ددددد  اء  دددددراواراء دددددم ا

Aدددددلءدا  ددددد ا دددددللاا6111اخدددددل ا  ازادددددلا

ء   دددد Aٍا;يددددرا دددد ; اء  ددددلماAددددراءحخدددد ما

 ء جدددد ءمءؤاء ح Bامادددد اة ددددح    اء   دددد رَ

جدددد مام دددد اخدددد  اء جح دددد َاء ددددم ا;قددددلوا

  دددد Aٍاء  دددد  ;ايا ا  :ددددرنا   ددددلا; ددددلا

ء  دددد  اء  ددددا  اء  دددد  حا اء >دددد  ا ي   Aٍدددد ا

راء    دددددلوا; دددددلا اء ز< دددددراء  ددددد  حا ا

ء >ددددد  اء   ددددد ;لاراء    دددددلواء  دددددالاخياددددد ا

  دددد ن ار ادددد ارهءن اء زنء;دددد اراء    ددددلوا

;ددددد   ا ددددد   انرددددداواءةلءن اء    زاددددد ا

راء ددددددد  اراء    دددددددلوا ي دددددددرءنلاء   راددددددد ا

;دددد نضا ددددرناء ددددلادا   دددد ا اردددد اء ح> ادددد ارا

ء ح  اددددد اء زنء;اددددد ارا;دددددللا ددددددا   يدددددرا

ء ج ددددد ؤاء  > اددددد اراخددددد  اء جح ددددد َاحددددد ا

ء دددددح> ءًارا   ت ددددد اءل اددددد ؤاء ح Bامادددددد ا

ة دددددح    اء   ددددد رَارا   ت ددددد اء  يدددددر ارا

ء  قح  ددددددد ؤا حدددددددم ا اء ا >رتددددددد ؤاتدددددددلا

 . ح>حدددددددد ًا ددددددددا اء > دددددددد ا ددددددددل

;  ددددد  اا08لاحددددد خ اادددددم  اءداء   ددددد رَاتددددد

 حرء دددديلا >ددددلاءداحدددد اح Bاددددما  ازاددددلا;دددددا

%ا  دددلارم ددد ا خل ددد ا ددد ح قرا دددداا61  ددد  ا

ء   دددد A اءةج   ادددد اء  ح قادددد اء حددددرااخددددل   ا

Aددددلءدا دددد=اا3111ء   دددد ضارء حددددراح يدددد@ا

ء خدددماAدددراء ;ح ددد نا ددد ; اء  ددد ما   :ددد ا

ء ح  دددددا ا   Aا ددددد ا  Aددددد اء ج ددددد ؤاء  > اددددد ا

رتدددؤا     ددد رَاة  ددد بواAدددراء ددد َارءتددد ا

ا.    د
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 البٌان المراكز والمدن م

 والزواٌا عدد المساجد األهلٌة عدد المساجد والزواٌا الحكومٌة

عدد 
 الكنائس

حكومٌة  مساجد

 معانة
 زواٌا غٌر معانة مساجد معانة حكومٌة زواٌا

 م.م.اإلسماعٌلٌة 1
 01 01 01 01 011 حضر

 - 7 41 10 061 رٌف

 م.م.التل الكبٌر 2
 0 2 01 0 70 حضر

 - 2 41 41 211 رٌف

 م. القصاصٌن 3
 0 0 4 6 00 حضر

 - 2 02 02 240 رٌف

 م.م أبو صوٌر 4
 0 2 01 4 22 حضر

 - 1 21 02 221 رٌف

 م.م. فاٌـــد 5
 0 4 0 4 74 حضر

 2 1 02 6 022 رٌف

 شرقم.م.القنطرة  6
 4 4 01 2 40 حضر

 - 2 21 0 26 رٌف

 غربم.م.القنطرة  7
 0 2 02 1 00 حضر

 - 2 66 7 271 رٌف

 24 42 264 216 1221 - اإلجمــــالً

 

 7102 يىَيـــّ تبريخ انبيبٌ :                                               يزكش ادلعهىيبث –يصذر انبيبٌ : يذيزيت األوقبف ببإلمسبعيهيت 
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 انًسبجذ وانسوايب وانكُبئس انحكىييخ فً انًحبفظخ

 مساجد الحضر

 مساجد الرٌف

 زواٌا الحضر

 زواٌا الرٌف

 كنائس الحضر

 الكنائس الرٌف

 َالحع يٍ انجذول انسبثك أٌ  -** انتعهيك :
وهةةة مسةجد  0220مسةجد وزوايةا مة     2047إجمالي عدد المساجد والزوايا الحكومية بدائرة المحافظةة  -

 موزعٌن إلى :والمساجد والزوايا معا ة من وزارة االوقاف 

 146  من إجمالي عدد المساجد20مسجد بالحضر ب سبة % 

 0401  من إجمالي عدد المساجد72مسجد بالريف ب سبة % 

 موزعٌن إلى:زوايا حكومية  206 -

 017  1291زاوية بالحضر ب سبة% 

 012  د الزوايا% من إلجمالي عد1091زاوية بالريف ب سبة 

مسجد  261مسجد وزاوية موزعين على  402إجمالي عدد المساجد والزوايا األهلية بدائرة المحافظة  -

 9المساجد والزوايا غير معا ة من وزارة االوقاف وهةه زاويا 10و 

ك يسةة  01استأثر  9  االسةماعلية بةأكبر عةدد مةن الك ةائس حية  بلة  ك يسة  21إجمالي عدد الك ائس  -

وال يوجةد ك ةائس فةى الريةف مةا عةدا % من اجمةالى عةدد الك ةائس علةى مسةتوح المحافظةة 11ب سبه 

 ك يسة فى قريه ابو سلطان وك يسة فى قريه ف ارة9 2ريف مركز ومدي ه فايد يوجد عدد 

 -** انتىصيبد :
 .ٌٍّسبجذ ٚاٌص١بٔخ اٌّسزّشح ٌٙب اٌّسزّشح ثّٛلف ٚصاسح االٚلبفٔٛصٟ ثبٌّزبثؼخ  -

ّسبجذ ٚرمذ٠ُ رشذ٠ذ اٌشلبثٗ ػٍٝ اٌّسبجذ ثج١ّغ أٛاػٙب ِٓ لجً ٚصاسح االٚلبف ٌٍذفبظ ػٍٝ سالِٗ اٌ -

 . خذِٗ ٌٍّص١١ٍٓ أفضً
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 2116وانىعبظ عهً يسبجذ انًحبفظخ حتً تىزيع األئًخ -2

 مركز ومدٌنة

  األهلٌةوالزواٌا المساجد   الحكومٌةوالزواٌا المساجد 

إمام 

 خطٌبو

/ مقٌم شعائر

 مؤذن

 مالع

 وإدارٌون
 إمام خطٌب

مقٌم شعائر 

 مؤذن
 عامل

 612 241 210 م.م.اإلسماعٌلٌة

 ال يوجد تعيي ات أل    بالمكافأة  بمديرية األوقاف

 144 270 021 م.م أبو صوٌر

 116 210 060 م.م التل الكبٌر

 167 420 071 م.م القصاصٌن

 124 201 022 م.م. فاٌـــد

 112 216 001 م.م.القنطرة غرب

 200 044 12 م.م.القنطرة شرق

 - - 3462 1625 242 االجمالى 
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 القنطرة شرق.م.م فاٌـــد. م.م م التل الكبٌر.م اإلسماعٌلٌة.م.م

 مقارنة بٌن أعداد األئمة والخطباء على مستوى المحافظة 

 امام و خطٌب

/  مقٌم شعائر 
 مؤذن

مؤذن/ شعائر  مقٌم  

 7102يىَيـّ  تبريخ انبيبٌ :                             يزكش ادلعهىيبث                     –يصذر انبيبٌ : يذيزيت األوقبف ببإلمسبعيهيت 
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 َالحع يٍ انجذول انسبثك أٌ  -** انتعهيك :
امةا  وططية   212عامل موزعين الةى  6002إجمالى عدد العاملين بالمساجد والحكومية بدائرة المحفظة  -

 9 من االجمالى %0191ب سبة 

 من االجمالى % 20مؤةن ب سبة ومقي  شعائر  0621 -

 9من االجمالى%  17االداريون ب سبة وعمال  4160 -

 وال يوجد عمال فى المساجد والزوايا االهلية ال    بالتعيين بالمكافأه من المديرية وليس ثابتين 9  -

 -** انتىصيبد :
 9 والططباء المؤهلين واالكفاء باألئمةتدعي  المساجد  -

  شر الدروس الدي ية فى المساجد لتوعية الشبا  بإحكا  الدين 9 -
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  أَشطخ انخذيبد فً يسبجذ انًحبفظخ -3

 المركز المدٌنة

 حى
 البٌان

عدد 

المساجد 

التى بها 

أنشطة 

 خدمات

 االنشطـــــــــــة حســــب النـــــــــوع

عدد 

 المقرأة

لجان 

 زكاه

 صحٌة عٌادة/خدمات 

 معمل تحالٌل/مستوصف

 خدمات اجتماعٌة

 مشغل /تطوٌر
 مكاتب تحفٌظ القرآن خدمات تعلٌمٌة )محو أمٌة/فصول تقوٌة(

عدد 

 الوحدات

 عدد المستفٌدٌن

عدد 

 الوحدات

 عدد المستفٌدٌن عدد الوحدات عدد المستفٌدٌن

عدد 

 الوحدات

 عدد المستفٌدٌن

 محو امٌة اناث ذكور اناث ذكور
فصول 

 تقوٌة
 مكتبة

 محو امٌة

ذكور   /   

 اناث

 فصول تقوٌة

 ذكور /   اناث

 مكتبة

 ذكور  /   اناث
 إناث ذكور

م.م 

 االسماعٌلٌة

 حضر
34 2 5144 2155 16 - 354 - - 14 - - 1244 4 154 54 

2 1 

 رٌف

 م.م

 التل الكبٌر

 حضر
26 2 3544 1644 5 - 264 - - 4 - - 1444 13 254 164 

2 - 

 رٌف

 م.م فاٌد
 حضر

2 1 1224 2144 4 - 174 - - 1 - - 654 2 145 32 
- - 

 رٌف

 م.م

 القنطرة غ

 حضر
14 1 1454 2124 4 - 124 - - 1 - - 244 3 122 45 

1 - 

 رٌف

 م.م

 القنطرة ش

 حضر
2 1 1724 1255 5 - 125 - - 2 - - 525 - - - 

- - 

 رٌف

 م.م ابو صوٌر
 حضر

7 1 1454 1254 3 - 25 - - 1 - - 254 2 174 54 
- - 

 رٌف

 م.م القصاصٌن
 حضر

24 2 2554 254 3 - 22 - - 4 - - 1254 14 654 254 
1 - 

 رٌف

 1 6 523 1447 34 5775 - - 23 - - 1272 - 44 11434 16734 14 113 اجمالى

 

 

 

 
 
 

 7102يىَيـــــــــــّ /  تبريخ انبيبٌ :                                                                           انشئىٌ االجتًبعيــــــــت – يذيزيبث اخلذيبثيصذر انبيبٌ : 
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 ** انتعهيك : َالحع يٍ انجذول انسبثك أٌ :

فٝ ِشوض ِٚذ٠ٕخ االسّبػ١ٍ١ٗ  ُِٕٙ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّذبفظخ  ػذداسزأصش اوجشِسجذ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّذبفظخ  113ثٍغ اجّبٌٝ ػذد اٌّسبجذ اٌزٝ ثٙب أشطخ خذِبد  -

إجّبٌٝ اٌّسبجذ اٌزٝ  % 6ِِٓسبجذ ثٕسجخ  7ػذد فٝ ِشوض ِٚذ٠ٕخ اثٛص٠ٛش ٚلذ ثٍغ اٌزٝ ثٙب أشطخ ٚالً  %ِٓ إجّبٌٝ ػذد اٌّسبجذ33ِسجذ ثٕسجٗ  34ُٚ٘ 

ِسبجذ ِٓ إجّبٌٝ ػذد  13% ِٓ إجّبٌٝ اٌّسبجذ .ٚثٍغ ػذد اٌّسبجذ اٌزٝ ثٙب أشطخ صذ١خ 33ِسجذ ثُٙ ِىبرت رذف١ع لشآْ ثٕسجخ  34ثٙب أشطخ ٠ٚٛجذ ػذد 

ذ١خ ٠ٚٛجذ ػٍٝ اٌّسبجذ اٌزٝ ثٙب خذِبد ( ِسزف١ذ ِٓ اٌخذِبد اٌص26163اٌّسبجذ ٚ٘ٝ ػ١بدح / ِؼبًِ رذب١ًٌ / ِسزٛصف ( ثبجّبٌٝ ػذد اٌّسزف١ذ٠ٓ ) 

/ رطش٠ض / ٚػذد اٌّسزف١ذ٠ٓ اجزّبػ١خ ِضً ) ِشغً أٔشطخ % ٚرمَٛ ث35.3ٜٛ اٌّذبفظخ ثٕسجخ ِسجذ ٚٚدذاد الدمخ ثٙب جّؼ١بد ا١ٍ٘خ ػٍٝ ِسز 43اجزّبػ١خ ) 

   ِمشأٖ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّذبفظخ . 6ِسزف١ذ ٠ٚٛجذ ػذد  1271االٔشطخ  ِٖٓ ٘ز

 :** انتىصيبد 

 9وعمل متابعة ب ا وزيادته لطدمة اكبر عدد من السكان 9 ة طدمية وتعليمية وصى باالهتما  بالمساجد التى ب ا أ شط -
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 7211ثيبٌ انًجبًَ واالراضً انتبثعخ نهيئخ االولبف ثًراكس انًحبفظخ عٍ عبو  -4

 

 المركز/ البٌان
أراضى زراعٌة  عمارات

 بالفدان

منشآت 

 وحدات غٌر سكنٌة وحدات سكنٌة أخرى

 - 53901 - 2 م.م التل الكبٌر

 - 53901 - 6 اإلجمـــالى

 
 
 
 

 ** انتعهيك : َالحع يٍ انجذول انسبثك أَه :

 ل يئةة االوقةافتابعةه عمةارات سةك يه فقةط    6تتركز هةه المبا ى فى مدي ه التل الكبيةر حية  يوجةد عةدد      -

 9 ةعوا  السابقفدان   أراضى زراعية  ول  يحد  تغيير فى البيا ات عن األ 01241   باإلضافة لعدد

 :يبد* انتىص*

  9األوقافل يئة  التابعة الزراعيةااليجاريه لالراضى  القيمةالعمل على دفع 

   9أطرحاح م شأت حكوميه  ا بأكبر قدر ممكن ألقامهوةلك لالستفادة م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7102يىَيــــّ /  تبريخ انبيبٌ :                                     يعهىيــــــبث احملبفظـــتيزكـــــــش يصذر انبيبٌ :  
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 ثيبٌ حصر أيالن انذونخ يٍ األراضي انسراعيخ -1

 البٌان المركز/المدٌنة/الحً م

 تعدٌات لم تسوى -جملة الحصر  تسوٌته وضع ٌد تم -جملة الحصر  خالٌة -جملة الحصر 

عدد  مالحظات
 القطع

 سهم قٌراط فدان
عدد 
 القطع

 متحصالت بالجنٌه سهم قٌراط فدان
عدد 
 القطع

 سهم قٌراط فدان

 م.م اإلسماعٌلٌة 1
 ــ ــ ــ ــ حضر

559 0323 52 5.1 
5
1
3
0
0
1
0
.9

 (
 +

5
.
0
9
0
1
0
5
.0

 
) 
ت
را
خ
تأ
م

 

 ــ ــ ــ ــ

د 
عد
د 
ج
ٌو

0
9
3

 
ك 
ال
أم
ة 
عٌ
را
ز
 ً
ض
را
 أ
ى
عل
  
ٌد
ع 
ض
 و
ن
نٌ
تق
ب 

طل

و 
اٌ
 م
ٌة
ها
 ن
ى
حت
ة 
ول
د

5
3
5
.

م
 

 ــ ــ ــ ــ ــ 12 ــ ــ رٌف

 م.م أبوصوٌر 2
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر

 ــ ــ ــ ــ 3 5 6 ــ رٌف

 م.م فاٌد 3
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر

 ــ ــ 4 ــ ــ 55 29 ــ رٌف

 م.م القنطرة غرب 4
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 31 ــ رٌف

 م.م القنطرة شرق 5
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 4171 ــ حضر

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 7511 ــ رٌف

 م.م التل الكبٌر 6
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر

 ــ ــ 221 ــ ــ ــ 381 ــ رٌف

 م.م القصاصٌن الجدٌدة 7
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حضر

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 اإلجًبني
     4171   حضر

559 0363 56 5.1 59330300.0 
   ــ ــ ــ ــ

   ــ ــ 224 ــ 3 5 7947   رٌف

 
 
 

 

 

 م5350 ٌونٌو تبريخ انبيبٌ :                                         المحافظة عام بدٌوان األراضً بٌع حساب و - الزراعة بمدٌرٌة األراضً حماٌة إدارة يصذر انبيبٌ :  
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 -انجذول انسبثك اآلتي :يتضح يٍ  -انتعهيك :  **
 ( سُٙ ِٛصػ١ٓ إٌٝ .... 3( ل١شاط ٚ )5( فذاْ  ٚ )  12316ثٍغ إجّبٌٟ ِسبدخ األساضٟ اٌضساػ١خ اٌٍّّٛن ٌٍذٌٚخ فٟ ِذبفظخ اإلسّبػ١ٍ١خ ٔذٛ )  -1 

 . % رمش٠جبً ِٓ اإلجّب34ٌٟ( فذاْ فٟ اٌذضش ثٕسجخ  4371)  -      

 . % رمش٠جبً ِٓ اإلجّب66ٌٟ( سُٙ فٟ اٌش٠ف ثٕسجخ 3ل١شاط  ٚ )(  5( فذاْ ٚ ) 7147ٚ إٌٝ )  -      

اإلجّبٌٟ ث١ّٕب رٛجذ  رمش٠جبً ِٓ% 16( فذاْ ثٕسجخ  11571رٛجذ أوجش ِسبدخ صساػ١خ أِالن دٌٚخ خب١ٌخ ِٓ اٌزؼذ٠بد فٟ َ.َ اٌمٕطشح ششق د١ش ثٍغذ ٔذٛ )  -2

 % رمش٠جبً ِٓ اإلجّبٌٟ .3.334( ل١شاط ثٕسجخ  ١12ش ثٍغذ ٔذٛ ) ألً ِسبدخ ألساضٟ صساػ١خ أِالن دٌٚخ فٟ َ.َ اإلسّبػ١ٍ١خ د

 . ال رٛجذ أساضٟ صساػ١خ أِالن دٌٚخ خب١ٌخ ِٓ اٌزؼذ٠بد فٟ  َ.َ اٌمصبص١ٓ اٌجذ٠ذح -3

         ّسبدخ أساضٟ ثٍغذ ٔذٛ( ِمٕٓ ث 111َ ) 2317ثٍغ إجّبٌٟ ػذد اٌذبالد اٌّمٕٕخ ٌٛضغ ا١ٌذ ػٍٝ األساضٟ اٌضساػ١خ اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ دزٝ ٔٙب٠خ ِب٠ٛ  -4

 . ج١ٕٗ ِزأخشاد ( 27414562.4ج١ٕٗ رُ  رذص١ٍٙب ( + )  1536654.1( سُٙ ثئجّبٌٟ ِزذصالد ِب١ٌخ ثٍغ ) 2.5( ل١شاط ٚ ) 16( فذاْ ٚ )  6363) 

فذاْ ٚ ٟ٘ ِٕذصشح فٟ وال ِٓ َ.َ اٌزً اٌىج١ش ثٕسجخ (  224ثٍغ إجّبٌٟ ِسبدخ األساضٟ اٌضساػ١خ اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ ٚ ٌُ ٠زُ رس٠ٛخ ٚضغ ا١ٌذ ػ١ٍٙب ٔذٛ )  -5

 % رمش٠جبً ِٓ اإلجّبٌٟ .1.6% رمش٠جبً ِٓ اإلجّبٌٟ ٚ َ.َ فب٠ذ ثٕسجخ 16.2

 َ .2317طٍت جبسٞ رم١ُٕٕٙ ٚضغ ٠ذ ػٍٝ أساضٟ صساػ١خ أِالن دٌٚخ دزٝ ٔٙب٠خ ِب٠ٛ  ٠613ٛجذ ػذد  -6

            

 -* انتىصيبد :
 . سشػخ رٕف١ز اٌزم١ٕٓ ٌٍزؼذ٠بد ثبٌضساػبد اٌجبدح ػٍٝ أِالن اٌذٌٚخ اٌؼًّ ػٍٝ -         

 . اٌؼًّ ػٍٝ سشػخ ِؼبٌجخ األساضٟ اٌزٟ رُ رج٠ٛش٘ب أٚ رجش٠فٙب -         

 . ٌخضشٚسح اٌزٕس١ك ث١ٓ ِذ٠ش٠خ اٌضساػخ ٚ اٌّشاوض ٚ اٌّذْ ٌؼًّ دصش ٚ ِؼب٠ٕخ ثشىً ِزىبًِ ٌألساضٟ اٌضساػ١خ اٌٍّّٛن ٌٍذٚ -         

 ( ٌذصش األساضٟ اٌضساػ١خ اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ  ٚ اٌزؼذ٠بد اٌٛالؼخ  ػ١ٍٙب ٚ رٌه ٌزذذ٠ش اٌج١بٔبد ثشىً  GISضشٚسح إٔشبء لبػذح ث١بٔبد رفبػ١ٍخ )  -         

 دٚسٞ ٚ ِسزّش ٚ ِزبثؼخ اإلجشاءاد ثشىً فؼبي .                       
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  البناء أراضً من الدولة أمالك حصر بٌان -5

 البٌان المركز/المدٌنة/الحً م

 تعدٌات لم تسوى -جملة الحصر  وضع ٌد تم تسوٌته -جملة الحصر  خالٌة -جملة الحصر 

 عدد القطع
المساحة / بالمتر 

 المربع

 الملكٌة
عدد 
 القطع

المساحة / بالمتر 
 المربع

المتحصالت 
 بالجنٌه

 المساحة / بالمتر المربع عدد القطع

ي
ر
ال

ف 
قا
ألو

ا
 

ك 
ال
أم

لة
دو
ال

 

 م.م اإلسماعٌلٌة 1
 00505 ـــ ـــ 502133 ـــ √ ـــ ـــ 5350 ـــ حضر

 590533 ـــ  ـــ  ـــ ـــ √ ـــ ـــ 5321 ـــ رٌف

 م.م أبوصوٌر 2
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ √ ـــ ـــ 144421.36 ـــ حضر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ √ ـــ ـــ 657113.31 ـــ رٌف

 م.م فاٌد 3
 ـــ ـــ ـــ 200215 ـــ √ ـــ ـــ 15333 ـــ حضر

 ـــ ـــ ـــ 051.005 ـــ √ ـــ ـــ 463533 ـــ رٌف

 م.م القنطرة غرب 4
 ـــ   ـــ ـــ 503 ـــ √ ـــ ـــ 2316 ـــ حضر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رٌف

 القنطرة شرقم.م  5
 ـــ حضر

4633333 
 √ ـــ ـــ

5005 51112. 
 ـــ ـــ ـــ

 ـــ ـــ ـــ √ ـــ ـــ ـــ رٌف

 م.م التل الكبٌر 6
 033 ـــ ـــ ـــ  ـــ √ ـــ ـــ 311481 ـــ حضر

 53333 ـــ ـــ 51..059 ـــ √ ـــ ـــ 0515.51 ـــ رٌف

 م.م القصاصٌن الجدٌدة 7
 .2..5155 ـــ ـــ 50010.39 500 ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ  حضر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ √ ـــ ـــ 95033 ـــ رٌف

 اإلجًبني
غٌر  حضر

 متوفرة
6055309.0 

غٌر  √ ـــ ـــ
 متوفرة

 غٌر متوفرة 3066305.0
غٌر 
 متوفرة

565990.60 
 √ ـــ ـــ رٌف

 

 
 

 م5350 ٌونٌو تبريخ انبيبٌ :                                        المراكز والمدن على مستوى المحافظة يصذر انبيبٌ :  
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 ** انتعهيــــــك :  يٍ انجذول انسبثك يتضح أٌ :

على  على مستوى الحضر و الرٌف و ٌحتل م.م القنطرة شرق 5( م ..2.553.9أن إجمالً مساحة أراضً البناء الخالٌة و المملوكة للدولة بلغ نحو )  .5

% تقرٌباً من اإلجمالً بٌنما توجد أقل مساحة ألراضً البناء 5.0.بنسبة  5( م 0003333أعلى مساحة على مستوى المحافظة حٌث بلغت نحو )  

 % تقرٌباً من اإلجمالً . 3.30 بنسبة 5( م 5352الخالٌة المملوكة للدولة فً م.م القنطرة غرب حٌث تبلغ نحو ) 

على مستوى  5( م 0022305.0م بلغ نحو ) .535أن إجمالً مساحة أراضً البناء التً تم تسوٌة وضع الٌد علٌها و المملوكة للدولة حتى ٌونٌو  .5

% تقرٌباً من اإلجمالً بٌنما 9..0بنسبة  5( م 0005500الحضر والرٌف  و ٌحتل م.م فاٌد على أعلى مساحة على مستوى المحافظة حٌث تبلغ نحو ) 

 . % تقرٌباً من اإلجمال3.330ًبنسبة  5( م 503توجد أقل مساحة فً م.م القنطرة غرب حٌث بلغت نحو ) 

 علٌها و مملوكة للدولة فً م.م أبوصوٌر . ال توجد مساحات أراضً بناء تم تسوٌة وضع الٌد .0

و هً موزعة على مستوى الحضر  5( م .525990.2ضع الٌد علٌها و المملوكة للدولة بلغ نحو ) أن إجمالً مساحة أراضً البناء التً لم ٌتم تسوٌة و .0

% تقرٌباً من اإلجمالً بٌنما 93.5بنسبة  5( م 502005و الرٌف و ٌحتل م.م اإلسماعٌلٌة على أعلى مساحة على مستوى المحافظة حٌث بلغت نحو ) 

% 0.9بنسبة  5( م 53033حٌث بلغت نحو )  سوٌة وضع الٌد علٌها و المملوكة للدولة فً م.م التل الكبٌرتوجد أقل مساحة ألراضً البناء التً لم ٌتم ت

 .تقرٌباً من اإلجمالً 

 علٌها و مملوكة للدولة فً كالً من م.م أبوصوٌر و م.م فاٌد و م.م قنطرة غرب و م.م قنطرة شرق  ال توجد مساحات أراضً بناء لم ٌتم تسوٌة وضع الٌد .1

 : نتىصيبدا *

  ؼبئذ ػٍٝ اٌذٌٚخ .ٌٍ ٚفمبً ػ١ٍٙب أٚ رم١ٕٕٙب  ضشٚسح دّب٠خ ٚ اسزخذاَ أساضٟ اٌجٕبء اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ فٟ اٌّششٚػبد اٌز٠ّٕٛخ ٚ سشػخ إصاٌخ ٚضغ ا١ٌذ -     
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 البور األراضً من الدولة أمالك حصر بٌان -0

 البٌان المركز/المدٌنة/الحً م

 تعدٌات لم تسوى -جملة الحصر  وضع ٌد تم تسوٌته -جملة الحصر  خالٌة -جملة الحصر 

عدد 
 القطع

 سهم قٌراط فدان
عدد 
 القطع

 سهم قٌراط فدان
المتحصالت 

 بالجنٌه
عدد 
 القطع

 سهم قٌراط فدان

 م.م اإلسماعٌلٌة 1
 حضر

66 231 5 17 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 م.م أبوصوٌر 2
 حضر

56 211 11 7 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 م.م فاٌد 3
 حضر

36 53 23 2 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 م.م القنطرة غرب 4
 حضر

 ــ 23 52 33
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 م.م القنطرة شرق 5
 حضر

 ــ ــ ــ ــ
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 م.م التل الكبٌر 6
 حضر

132 67 22 5 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 م.م القصاصٌن الجدٌدة 7
 حضر

 ــ 16 265 56
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 اإلجًبني
 حضر

384 881 4 7 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رٌف

 م5350 ٌونٌو تبريخ انبيبٌ :                                        الزراعة بمدٌرٌة األراضً حماٌة إدارة يصذر انبيبٌ :   
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 -يتضح يٍ انجذول انسبثك اآلتي : -انتعهيك : **  
م ) حٌث أنه لم ٌتم عمل معاٌنة و حصر لألراضً 5351حتى ٌولٌو    مستوى محافظة اإلسماعٌلٌةالخالٌة  على  بلغ إجمالً مساحة األراضً البور .5

( قطعة و هً أراضً زراعٌة  000سهم ( بإجمالً عدد قطع بلغ )  .قٌراط و  0فدان و  003التارٌخ ( نحو )  هذاالتً تم تبوٌرها أو تم تجرٌفها منذ 

 و هً موزعة كاآلتً .....م  5901لسنة  5ولة طبقاً للقانون تم تبوٌرها أو تجرٌفها و استردادها للد

  ( بنسبة  50فدان و  501م.م القصاصٌن الجدٌدة حٌث توجد أكبر مساحة خالٌة من األراضً البور حٌث بلغت نحو ) تقرٌباً من 05.1قٌراط %

 اإلجمالً .

 تقرٌباً 50.9سهم ( بنسبة  .قٌراط و 55فدان و  559الخالٌة  به نحو ) م.م أبوصوٌر و ٌأتً فً الترتٌب الثانً حٌث بلغت مساحة األراضً البور %

 من اإلجمالً . 

 تقرٌباً 55.0سهم ( بنسبة  .5قٌراط و 1فدان و  535اإلسماعٌلٌة و ٌأتً فً الترتٌب الثالث حٌث بلغت مساحة األراضً البور الخالٌة به نحو )  م.م %

 من اإلجمالً . 

 تقرٌباً من ...بنسبة سهم (  1قٌراط و  55فدان و  .2فً الترتٌب الرابع حٌث بلغت مساحة األراضً البور الخالٌة به نحو ) التل الكبٌر و ٌأتً  م.م %

 اإلجمالً 

  تقرٌباً من 2.5سهم ( بنسبة  5و  قٌراط  53فدان و  10ٌث بلغت مساحة األراضً البور الخالٌة به نحو )حم.م فاٌد و ٌأتً فً الترتٌب الخامس %

 اإلجمالً .  

  ( بنسبة  50فدان و  15م.م القنطرة غرب فً الترتٌب السادس حٌث بلغت مساحة األراضً البور الخالٌة نحو ) تقرٌباً من اإلجمالً .  2قٌراط % 

 . م5351م وذلك حتى ٌولٌو 5901لسنة  5ال توجد أراضً بور خالٌة فً م.م القنطرة شرق تابعة لقانون  .5

 م 5351م وذلك حتى ٌولٌو 5901لسنة  5ال توجد أراضً بور متعدى علٌها على مستوى المحافظة تابعة لقانون  .5
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 -: انتىصيبد **  

 ستخدامها ضرورة إستثمارالبرك و المنافع التً ال تصلح للزراعة من  األراضً البور فً اإلستزراع السمكً إعتماداً على مٌاه  الصرف الزراعً أو إ

 اج الحٌوانً و الداجنً  و التنمٌة الرٌفٌة .فً اإلنت

  مالك الدولة .أل الزراعٌة التابعة راضًلألالعمل على سرعة تنفٌذ إزالة التعدٌات و معالجتها  سواء مخالفات التبوٌر أو التجرٌف 

 والمملوكة للدولة خارج  ً تصلح للزراعةضرورة التنسٌق بٌن مدٌرٌة الزراعة و المراكز و المدن لعمل حصر و معاٌنة بشكل متكامل لألراضً الت

 الزمام المنزرع . 

  ( ضرورة إنشاء قاعدة بٌانات تفاعلٌةGIS لحصر األراضً البور )  المملوكة للدولة  و التعدٌات الواقعة  علٌها و ذلك لتحدٌث البٌانات  بشكل دوري   

 . ومستمر و متابعة اإلجراءات بشكل فعال
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  الصحراوٌة األراضً حصر بٌان -3

 البٌان م

المساحة 
داخل محافظة 
      اإلسماعٌلٌة 
 ) بالفدان (

 تعدٌات لم تسوى -جملة الحصر  وضع ٌد تم تسوٌته -جملة الحصر  خالٌة -جملة الحصر 

عدد  مالحظات
 القطع

 سهم قٌراط فدان
عدد 
 القطع

 سهم قٌراط فدان
متحصالت 

 بالجنٌه
عدد 
 القطع

 سهم قٌراط فدان

1 

مشروع 
شرق 
 السوٌس

 ـــ ـــ 533 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 533 ـــ 53333
رُ رأج١ً اإلػالْ ػٓ 

 اٌج١غ ثذك اإلٔزفبع

2 
مشروع 
شرق 

 البحٌرات
 ـــ ـــ 533 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 533 ـــ 0333

    صذس لشاس إصاٌخ سلُ

 2314( ٌسٕخ  1665) 

ٚ ِؤجً رٕف١زٖ فٟ 

ِٛػذ ٠زٛاوت ِغ  رس١ٍُ 

 جٙبد اإلٔزفبع

3 
مشروع 
شمال 
 سٌناء

 ـــ ـــ 23333 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 23333 ـــ 1333.

صذس لشاس إصاٌخ سلُ 

(246  ( ٚ )261  )

ٚ ِؤجً  2331ٌسٕخ 

رٕف١زٖ فٟ ِٛػذ ٠زٛاوت 

ِغ اإلػالْ أٚ رس١ٍُ 

 جٙبد اإلٔزفبع

 24111 ـــ 99111 اإلجـــــًبني
  

1 1 1 1 1 
 

24111 
  

 

 م5350 ٌونٌو تبريخ انبيبٌ :                                        البحٌرات شرق و سٌناء تعمٌر منطقة الزراعٌة التنمٌة و التعمٌر لمشروعات العامه الهٌئة يصذر انبيبٌ :  
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 -يتضح يٍ انجذول انسبثك اآلتي : -انتعهيك :**
( فذاْ ٠ٕذصشٚا فٟ األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌّخصصخ داخً  24333أْ إجّبٌٟ ِسبدخ األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌخب١ٌخ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّذبفظخ ٠مذس ثٕذٛ )  - 1

ٌضساػخ ٌٍذٌٚخ اٌزبثؼخ ١ٌٍٙئخ اٌؼبِٗ ٌّششٚػبد اٌزؼ١ّش ٚ اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ ِٕطمخ رؼ١ّش س١ٕبء ٚ ششق ِذبفظخ اإلسّبػ١ٍ١خ ٌزٕف١ز خطخ اإلسزصالح ٚ ا

 اٌجذ١شاد .

( فذاْ ٚ ششق اٌجذ١شاد 23333) رٕذصش األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌّخصصخ ٌخطخ اإلسزصالح ٚ اٌضساػخ فٟ ِٕبطك صالس ُ٘ ششق اٌس٠ٛس ثّسبدخ - 2

% رمش٠جبً ِٓ 76ثأوجش ِسبدخ صذشا٠ٚخ ِخصصخ ثٕسجخ ء ( فذاْ د١ش ٠سزأصش ِششٚع شّبي س١ٕب 75333س١ٕبء ثّسبدخ )  ( فذاْ ٚ شّبي4333ثّسبدخ )

% 23 إجّبٌٟ األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌّخصصخ داخً ِذبفظخ اإلسّبػ١ٍ١خ ٌزٕف١ز خطخ اإلسزصالح ٚ اٌضساػخ ٌٍذٌٚخ صُ ١ٍ٠ٗ ِششٚع ششق اٌس٠ٛس ثٕسجخ

 % رمش٠جبً ِٓ إجّبٌٟ اٌّسبدخ اٌّخصصخ . 4ِششٚع ششق اٌجذ١شاد ثٕسجخ  بدخ اٌّخصصخ صُ أخ١شاً رمش٠جبً ِٓ إجّبٌٟ اٌّس

 و هي يىزعخ كبنتبني ......( فذاْ  24333ثٍغ إجّبٌٟ ِسبدخ األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌزٟ ٌُ ٠زُ رس٠ٛخ ٚضغ ا١ٌذ ػ١ٍٙب ٔذٛ )  -3

 .% رمش٠جبً إجّبٌٟ األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌزٟ ٌُ ٠زُ رس٠ٛخ ٚضغ ا١ٌذ ػ١ٍٙب 2جخ ( فذاْ ثٕس 533ِششٚع ششق اٌس٠ٛس ثّسبدخ رجٍغ ٔذٛ )  -  

 .% رمش٠جبً إجّبٌٟ األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌزٟ ٌُ ٠زُ رس٠ٛخ ٚضغ ا١ٌذ ػ١ٍٙب 2( فذاْ ثٕسجخ  533ِششٚع ششق اٌجذ١شاد ثّسبدخ رجٍغ ٔذٛ )  -  

 .% رمش٠جبً إجّبٌٟ األساضٟ اٌصذشا٠ٚخ اٌزٟ ٌُ ٠زُ رس٠ٛخ ٚضغ ا١ٌذ ػ١ٍٙب 16ٕسجخ ( فذاْ ث 23333ِششٚع شّبي س١ٕبء ثّسبدخ رجٍغ ٔذٛ )  -  

 -انتىصيبد :* *

 ٔٛصٟ ثسشػخ رٕف١ز لشاساد اإلصاٌخ اٌصبدسح ٚ ػذَ اٌزأج١ً ٌذ١ٓ ٠زُ رس١ٍُ األساضٟ ٌجٙبد اإلٔزفبع . -      

. ٔٛصٟ ثئلزشاح اسزغالي ٘زٖ اٌّسبدبد اٌصذشا٠ٚخ اٌشبسؼخ ثّٛلؼٙب اٌفبصً ث١ٓ اٌّذبفظبد إلٔشبء ِذْ صساػ١خ ٚ  صٕبػبد صساػ١خ ِزىبٍِخ -       

22 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

  6211ثيبٌ ايكبَيبد اإلطفبء ثبنًحبفظخ عٍ عبو  -1
 

 البٌان مركز / مدٌنه / حى

 تعداد السكان  
 بااللف نسمة

 مراكز / نقاط اإلطفاء
عدد السكان 
المخدومٌن 
بااللف نسمة 
ذكور واناث  
 حضر ورٌف

نصٌب السكان من 
 مراكز نقاط اإلطفاء
 )نسمة لكل نقطة(

 
 العدد إناث ذكور

عدد 
 السٌارات

 م اإلسماعٌلٌة4م
 17611 202742 01 0 020171 021061 حضر

 12012 401024 4 4 62107 61101 رٌف

 م ابوصوٌر4م

 40462 21711 0 0 01126 01774 حضر

 - 012112 1 1 00071 01666 رٌف

 م التل الكبٌر4م

 10710 22202 0 0 21702 21212 حضر

 - 40600 1 1 26607 20110 رٌف

 القصاصٌنم 4م

 21261 0741 0 0 00200 02204 حضر

 - 20162 1 1 40210 42622 رٌف

 م فاٌد4م

 20072 07170 0 0 04204 01026 حضر

 004702 71116 0 0 11407 10442 رٌف

 م.م ق . غ

 02161 40047 4 2 00270 02214 حضر

 رٌف
10111 10070 0 0 72216 22244 

 م.م ق . ش

 2141 07600 4 4 04426 04772 حضر

 - 00221 1 1 04040 01116 رٌف

 االجمالى المحافظة

 44621 422342 25 17 225721 227423 حضر
 33352 524444 5 5 325452 341712 رٌف

 56363 1472722 34 22 611172 622212 اجمالى
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 -انتعهيـــــــك :   يٍ انجذول انسبثك يتضح أٌ :** 

( ٔسددّخ 1376712خ ( ِددُٕٙ ) ٔسددّ 1231111اصددجخ )  2316ػددبَ ػددذد اٌسددىبْ ثبٌّذبفظددخ  -

 % ِٓ االجّبٌٝ .67ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّذبفظخ ثٕسجخ ِخذ١ِٚٓ ثّشاوض االطفبء 

سد١بسح اطفدبء اسدزأصش َ . َ  33ٔمطخ ِشودض اطفدبء ثٙدب  22ػذد ِشاوض ٚٔمبط االطفبء ثبٌّذبفظخ  -

ثبٌذضدش ٚاٌش٠دف اطفدبء  ٔمطخ11ثأوجش ػذد ِٓ ِشاوض ٚٔمبط االطفبء د١ش أصجخ  سّبػ١ٍ١خ اال

ثٕسدجٗ  ثبٌذضش ٚاٌش٠دف س١بسح 16فأصجخ  س١بساد االطفبء % ِٓ االجّبٌٟ ٚاِب ػذد53ثٕسجخ 

 % ِٓ االجّبٌٝ.63

ٚاٌزددً اٌىج١ددش ٚاٌمصبصدد١ٓ د١ددش  االطفددبء فددٟ اٌّشاوددض أثددٛ صدد٠ٛش ٚٔمددبطألددً ػددذد ِددٓ ِشاوددض   -

% 4% ِدٓ االجّدبٌٝ ٚسد١بسح فدٝ ودً ِشودض ثٕسدجٗ 5اصجذذ ٔمطخ ٚادذح فٝ وً ِّٕٙب ثٕسجٗ 

 .فٝ اٌذضش ٚرخذَ سىبْ إٌّبطك اٌش٠ف١خ فٝ وً ِشوض ِٓ االجّبٌٝ 

ٌىدً  ٔسدّخ  56363إْ ٔص١ت اٌسدىبْ ِدٓ ِشاودض ٚٔمدبط االطفدبء ػٍدٝ ِسدزٜٛ اٌّذبفظدخ ثٍدغ  -

 .ٔمطخ

س١بسح فٝ اٌذضش ثٕسجٗ  25ِٕٙب  س١بسح 33إْ ػذد س١بساد االطفبء ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّذبفظخ ثٍغ  -

 % ِٓ االجّبٌٝ.17س١بسح ثٕسجٗ  5ساد ػذد اٌس١ب % ِٓ االجّبٌٝ . اِب اٌش٠ف ثٍغ63

 ٕ٘بن افززبح ٔمطخ اطفبء جذ٠ذح فٝ لش٠خ االًِ ثبٌمٕطشح ششق ٚس١بسح اطفبء ا٠ضب. -

 -انتىصيبد :** 

 خاصية فيى االمياكن المحرومية  اإلطفياءوزٌادة سيٌارات  العمل على إنشاء نقاط االطفاء

وتزوٌدها باالمكانٌات الفنٌة والبشرٌة التى تسيهم فيى تأدٌية الخدمية المطلوبية فيى أسيرع 

 وقت. 

0
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12

14

16

م 3م
 االسماعٌلٌة

 م القنطرة ش3م م القنطرة غ3م م فاٌد3م م القاصٌن.م م التل الكبٌر3م م ابوصوٌر.م

 مقارنة بٌن عدد نقاط اإلطفاء والسٌارات على مستوى المراكز بالمحافظة 

 عدد النقاط الحضر

 عدد السٌارات الحضر

 عدد النقاط الرٌف

 عدد السٌارات الرٌف
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 انًُبطك انًحرويخ يٍ خذيبد اإلطفبء -2
 الى أقرب نقطة / مركز إطفاء المسافه المناطق المحرومة مركز / حى

 ك  01 السماكين م.م االسماعٌلٌة

 ك  01 البعالوة الكبٌرم.م التل 

 م.م فاٌد
 سرابيو 
 أبو سلطان

 ك  01
 ك  01

 م.م القنطرة غرب
 البياضية
 الرياح

 ك  0
 ك  7

 م.م القنطرة شرق
 السال قرية 

 قرية االبطال
 القديمة المحسمة

 ك  21
 ك  21
 ك  7

 
 
 

  -**   انتعهيـــــــك :   يٍ انجذول انسبثك يتضح أٌ :
ِٕطمٗ اٌسّبو١ٓ ِذشِٚخ ِٓ ٔمطدٗ اطفدبء ٚرؼزّدذ ػٍدٝ  ِذ٠ٕخ االسّبػ١ٍ١خّشوض ٚث٠ٛجذ  -

 . وُ 13ألشة ٔمطٗ رجؼذ ػٕٙب ِسبفخ 

ِشوض ِٚذ٠ٕخ اٌزدً اٌىج١دش ِٕطمدخ اٌجؼدبٌٛح ِذشِٚدخ ِدٓ ٔمطدخ إطفدبء ٚرؼزّدذ ػٍدٝ ألدشة  -

 وُ . 13ٔمطخ رجؼذ ػٕٙب ِسبفخ 

اِب فٝ   وُ 15ٚرجؼذ سشاث١َٛ ِذشِٚخ  ٕ٘بن ِٕطمز١ٓ  ِذشِٚز١ٓ ٚ٘ٝ َ فب٠ذ3َ اِب فٝ -

 ن13 االطفبءزجؼذ ػٓ ألشة لٚاثٛ سٍطبْ ِٕطمخ 

ٚرؼزّددذاْ ػٍددٝ ألددشة ج١بضدد١خ ٚاٌش٠ددبح ِذددشِٚز١ٓ ِٕطمزددٝ اٌرٛجددذ َ اٌمٕطددشح بددشة 3َ -

 وُ  ٌىً ِّٕٙب 6وُ ، 7ثّسبفخ  ٔمطخ إطفبء ٌّٙب

ْ ِدٓ ٔمدبط زدباالثطبي ٚاٌسالَ ِذشِٚ خلش٠ ٕ٘بن ا٠ضب ِٕطمز١ٓ ّٚ٘ب  َ.َ اٌمٕطشح ششق -

 ٌىً ِّٕٙب وُ  25وُ ،  23،  رجؼذ ػّٕٙب ثّسبفخ ٌّٙب االطفبء ٚألشة ٔمبط االطفبء 

اٌمصبص١ٓ رٛجذ لش٠خ اٌّذسّٗ اٌمذ٠ّخ ٚ٘ٝ رؼزّذ ػٍٝ الشة ٔمطخ اطفبء ٚرجؼدذ فٝ َ.َ  -

 .وُ.7ػٕٙب ثّسبفخ 

 انتىصيبد :** 

 
 9 العمل على إ شاء  قطة إطفاء بكل م طقة محرومة من هةه الطدمة ال امة 
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 انعشىائيبث يشكهت 
****************** 

فً إطبر اهتًبو انذونخ ثبنًُبطك انعشىائيخ وتطىيرهب نهحفبظ عهً انصحخ انعبيخ نهًىاطُيٍ  وانحفبظ 

 عهً انجيئخ فمذ اهتى انًسئىنىٌ ثبنًحبفظخ ثًُطمخ خهف يصُع انكبكىن ثطريك انكبكىال 

  3763َ2 يسبحخ انًُطمخ :

ٍِى١زٙب اٌٝ اٌّذبفظخ ػٓ طش٠ك وبٔذ رؤٚي ٍِى١خ ٘زٖ إٌّطمخ ١ٌٙئخ لٕبح اٌس٠ٛس صُ أزمٍذ  انًهكيخ :

 ِٚذبفظخ االسّبػ١ٍ١خ .اٌس٠ٛس ٗ رجبدي اساضٝ ث١ٓ ١٘ئخ اٌمٕبح صفم

 ** تىصيف ادلشكهت بشكم عبو 

 المنطقة مدرجة درجة خطورة ثانٌة ضمن الخرٌطة القومٌة لصندوق تطوٌر العشوائٌات  -5

 ومتصدعة وتمثل خطورة على قاطنٌها . المبانى متهدمة -5

 الى المرافق مع صعوبة توصٌل المرافق  تفتقر المنطقة -0

مما ٌيثثر عليى الصيحة العامية ليٌهم والصيحة النفسيٌة والبٌئية غٌير  غٌر آدمٌةعٌشون حٌاة السكان ٌ -0

 صالحة لتربٌة اطفال وتربٌة نشأ جدٌد ٌخدم نفسه ووطنه .

 صحى وال شبكة مٌاه مما ٌثثر على السكان والبٌئة المحٌطة .ال توجد شبكة صرف  -1

 احلهىل وادلقرتحبث :

لبنيياء عمييارة سييكنٌة فييى ذات  وانتهييوا تييم دراسيية تطييوٌر المنطقيية مييع صييندوق تطييوٌر العشييوائٌات

 قطعة أرض للمالك . 55المواقع الحالل المستأجرٌن بها وتخصٌص 

 االجزاءاث ادلتخذِ حلم ادلشكهت :

 أسر  1تم اخالء احدى العقارات بالمنطقة بها  .535/./1ٌخ أول بتار -5

 جنٌه الستئجار شقة خارجٌة لحٌن بناء عمارة شبكة فى نفس الموقع  1333تم منح كل اسرة مبلغ  -5

 أشهر  0تم  اسناد اعمال انشاء العمارة الى احد المقاولٌن حتى التتجاوز  -0

 لبناء .لالموقع  القدٌمة وتجهٌززل اتم ازالة المن -0
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 وفيًب يهى صىرة قزاراث اإلسانت نهًببَى انقذميت وقزاراث إَشبء انعًبرة 
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 1712نسُة  11انالئحة انتُفيرية نهماَوٌ ا تابغ ا يشسوع 
 انرتلية، وانُمم، وانُدب، واحلهول واإلػازة: انلاب انسابغ

 
 نص مشروع قانون الخدمة المدنٌة

 الجدٌد
 مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الجدٌد

الترقٌااااااااة، والنقاااااااال، : الباااااااااب الرابااااااااع
 والحلول واإلعارةوالندب،

 الترقٌـــــة
 (59مادة )

مييييع مراعيييياة اسييييتٌفاء الموظييييف لشييييروط 
شيييييغل الوظٌفييييية المرقيييييى إلٌهيييييا  تكيييييون 
الترقٌيييييية بموجييييييب قييييييرار ٌصييييييدر ميييييين 
السيييييلطة المختصييييية مييييين الوظٌفييييية التيييييً 
تسييييييييييبقها مباشييييييييييرة فييييييييييً المسييييييييييتوى 

 والمجموعة الوظٌفٌة التً تنتمً إلٌها.
وتكيييييون الترقٌييييية للوظيييييائف التخصصيييييٌة 
مييييييين المسيييييييتوي األول )ب( باالختٌيييييييار 

ً أسيييياس بٌانييييات تقييييوٌم األداء ومييييا عليييي
ورد فيييييً مليييييف الخدمييييية مييييين عناصييييير 
االمتٌيييييياز  وتكييييييون الترقٌيييييية للوظييييييائف 
التخصصييييييٌة األخييييييرى باالختٌييييييار فييييييً 
حيييدود النسيييب اليييواردة فيييً الجيييدول رقيييم 

 الملحق بهذا القانون.( 5)
وتكييييييييون الترقٌيييييييية لبيييييييياقً الوظييييييييائف 

 باألقدمٌة.
 (59مادة )تابع 

ٌُشييييترط للترقٌيييية أن ٌحصييييل  الموظيييييف و
علييى تقرٌيير تقييوٌم أداء بمرتبيية كييفء فييً 
السييينتٌن السيييابقتٌن مباشيييرة عليييى الترقٌييية  
 أميييييا الترقٌييييية باالختٌيييييار فيييييى الوظيييييائف
التخصصييييييٌة فٌجييييييب الحصييييييول علييييييى 
تقرٌيييير تقييييوٌم أداء بمرتبيييية ممتيييياز  فييييإذا 
كيييييان عيييييدد مييييين تتيييييوافر فيييييٌهم شيييييروط 
الترقٌيييية باالختٌييييار ميييين الحاصييييلٌن علييييى 

لعيييدد المخصيييص مرتبييية ممتييياز أقيييل مييين ا
ٌييييية فيييييى للترقٌييييية باالختٌيييييار تكيييييون الترق

علييييييى الجييييييزء البيييييياقى ميييييين الحاصييييييلٌن 
مرتبييية كيييفء عليييى األقيييل عييين ذات الميييدة 

 الترقٌة، والنقل، والندب، والحلول واإلعارة : الباب الرابع
 الترقٌـــــة

 (…مادة )
يييي شيييياغلو الوظييييائف التخصصييييٌة باالختٌييييار فييييً حييييدود النسييييب ى ٌُرق 

ى إلٌييه علييى النحييو الييوارد فييً الجييدول المبٌنيية قييرٌن كييل مسييتوى ُمرق يي
بيييالجزء المخصيييص للترقٌييية  لقيييانون  عليييى أن ٌبيييدألفيييق ا( المر5رقيييم )

 .ختٌارباال
 باقً الوظائف باألقدمٌة.لوتكون الترقٌة 

 (…مادة )

باإلضيييافة إليييى الشيييروط المنصيييوص علٌهيييا شيييترط للترقٌييية باألقدمٌييية  ٌُ 
( مييين هيييذه الالئحييية  أن ٌحصيييل الموظيييف عليييى تقرٌييير ...فيييً الميييادة )

تقيييوٌم أداء بمرتبييية كيييفء عليييى األقيييل فيييً السييينتٌن السيييابقتٌن مباشيييرة 
 على الترقٌة.

 (...مادة )
 ٌُشترط لترقٌة الموظف توفر الشروط اآلتٌة:

تليييييً مباشيييييرة أن تكيييييون الترقٌييييية إليييييى وظٌفييييية شييييياغرة وممولييييية  .5
الوظٌفيييييية التييييييً ٌشييييييغلها الموظييييييف فييييييً المسييييييتوى وفييييييى ذات 

 المجموعة الوظٌفٌة التً تنتمً إلٌها.
 ً إلٌها.أن ٌكون الموظف مستوفٌاً لشروط شغل الوظٌفة المرق   .5
  5قضييياء الُميييدد البٌنٌييية المنصيييوص علٌهيييا فيييً الجيييداول أرقيييام ) .0

 لقانون.ل( المرافقة 0  5

لسيييلطة المختصييية بيييالتعٌٌن أو مييين أن تكيييون الترقٌييية بقيييرار مييين ا .0

 تفوضه بناًء على اقتراح لجنة الموارد البشرٌة.
 (...مادة )

فيً شيأنه إحيدى الحيياالت  حققيتال ٌجيوز النظير فيً ترقٌية الموظيف إذا ت
 اآلتٌة:

 إذا كان معاراً  إال بعد عودته من اإلعارة. .5

إذا كيييييان حاصيييييالً عليييييى إجيييييازة بيييييدون أجييييير باسيييييتثناء اإلجيييييازة  .5

المرضيييييييٌة وإجيييييييازة رعاٌييييييية الطفيييييييل  إال بعيييييييد عودتيييييييه مييييييين 

 اإلجازة.
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 نص مشروع قانون الخدمة المدنٌة
 الجدٌد

 مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الجدٌد

السيييابقة فإذا كيييان عيييدد مييين تتيييوافر فيييٌهم 
شيييروط الترقٌييية باالختٌيييار أقيييل مييين العيييدد 

وتحجييييز تثجييييل الترقٌيييية  لهيييياالمخصييييص 
الوظييييائف  فييييى الجييييزء المتبقييييى فييييى أول 

 ترقٌة تالٌة.

وبأسيييتثناء جزائيييى اإلنيييذار والخصيييم مييين 
األجيير ميييدة ال تزٌييد عليييى عشييرة أٌيييام  ال 
تجييوز ترقٌيية الموظييف قبييل محييو الجييزاء 

 الموقع علٌه.

وُتحييييييييدد الالئحيييييييية التنفٌذٌيييييييية ضييييييييوابط 
 ةوإجراءات الترقٌ

 
 

ييييي .0 ع علٌيييييه جيييييزاء الخصيييييم مييييين األجييييير لميييييدة تزٌيييييد عليييييى إذا وق 

عشيييييرة أٌيييييام إليييييى ثالثيييييٌن ٌومييييياً أو لميييييدة تزٌيييييد عليييييى ثالثيييييٌن 

 مدة ستة أشهر فً الحالة األولى  ِض ٌوماً  ولم تنق

 (...مادة )تابع 
القيييييييرار  أو سييييييينة فيييييييً الحالييييييية الثانٌييييييية مييييييين تيييييييارٌخ صيييييييدور

بتوقٌيييييييع الجيييييييزاء أو انتهييييييياء فتيييييييرة الحرميييييييان مييييييين الترقٌييييييية 

 المترتبة على قرار جزاء سابق أٌهما الحق.

إذا كييييييييان محيييييييياالً إلييييييييى المحاكميييييييية التأدٌبٌيييييييية أو الجنائٌيييييييية أو  .0
موقوفييييياً عييييين العميييييل  وذليييييك طيييييوال ميييييدة اإلحالييييية أو الوقيييييف  
وال ٌجييييييوز فييييييً هييييييذه الحاليييييية تييييييأخٌر ترقٌيييييية الموظييييييف لمييييييدة 

 نتٌن.تزٌد على س
 (...مادة )

ٌحيييييتفظ الموظيييييف الُمرقيييييى بمٌعييييياد اسيييييتحقاق العيييييالوة الدورٌييييية  و 
 بأرصدة إجازاته اإلعتٌادٌة.

 (03مادة )
ترقٌييييية فضيييييل عنيييييد الترقٌييييية باالختٌيييييار ت

األعليييى فيييى مجميييوع درجيييات تقيييوٌم أداء 
السييينتٌن السيييابقتٌن مباشيييرة عليييى الترقٌييية  
وعنييييييد التسيييييياوى ٌفضييييييل األعلييييييى فييييييى 
مجميييييييوع درجيييييييات تقيييييييوٌم أداء السييييييينة 
السيييابقة علٌهميييا  فالحاصيييل عليييى درجييية 
علمٌيية أعلييى متيييى كانييت متصييلة بطبٌعييية 

لمييا تقييرره السييلطة المختصيية  طبقيياً العمييل 
وارد بنييييييياًء عليييييييى اقتيييييييراح لجنييييييية المييييييي

البشيييرٌة  وعنيييد التسييياوى ٌفضيييل األعليييى 
فيييى التقيييدٌر العيييام لهيييذه الدرجييية  فاألقيييدم 

 فى المستوى الوظٌفً المرقى منه.
 (03مادة )تابع 

 

 (...مادة )
فضييل عنييد الترقٌيية باالختٌييار األعلييى فييً مجمييوع درجييات تقييوٌم أداء ٌُ 

األعليى فيً السنتٌن السابقتٌن مباشرة على الترقٌة  وعند التساوي ٌفضيل 
مجموع درجات تقيوٌم أداء السينة السيابقة علٌهميا  فالحاصيل عليى درجية 
علمٌيية أعلييى متييى كانييت متصييلة بطبٌعيية العمييل طبقيياً لمييا تقييرره السييلطة 
المختصة بناًء على اقتراح لجنة الميوارد البشيرٌة  وعنيد التسياوي ٌفضيل 

لييوظٌفً األعلييى فييً التقييدٌر العييام لهييذه الدرجيية  فاألقييدم فييً المسييتوى ا
 ه.من ىالمرق  

و موافقية وٌجوز للسلطة المختصة بناًء على اقتراح لجنة الموارد البشيرٌة
إضافة ضوابط أخرى للترقٌة باالختٌار بحسيب ظيروف وطبٌعية  الجهاز 

إجادة اإللمام بلغة اإلشارة أو المهارات السلوكٌة  أو نشاط كل وحدة  مثل 
أو اجتٌياز دورات تدرٌبٌية         اآللً الحاسب  األجنبٌة أو إجادةاللغات 

 معٌنة فً مجال الوظٌفة.
 (...مادة )

 تتضمن:تعد إدارة الموارد البشرٌة فً نهاٌة كل سنة كشوفاً 

بإجمالً الوظائف الشاغرة والممولة التً ٌجوز الترقٌة إلٌها فيً  اً بٌان -5
كل مجموعة وظٌفٌة على حدة  وبالعدد المخصص للترقٌية باالختٌيار 

وظٌفة عليى حيدة عليى وفيق النسيب اليواردة فيً الجيدول رقيم فً كل 
 لقانون.لفق ا( المر5)

بأسماء الموظفٌن المرشيحٌن للترقٌية إليى كيل وظٌفية عليى حيدة   اً بٌان -5
بمييا فييٌهم المييوظفٌن المحييالٌن إلييى المحاكميية التأدٌبٌيية أو الجنائٌيية أو 

لحكيم الموقوفٌن عن العمل  على أن ٌحدد تارٌخ إحالة كل مينهم وفقياً 
 ( من هذه الالئحة....المادة )

  التأدٌبٌية المحكميةبالوظائف المحجيوزة للميوظفٌن المحيالٌن إليى  اً بٌان -0
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 أو الجنائٌة أو الموقوفٌن عن العمل.
 (...مادة )تابع 

تيييارٌخ شيييغل الموظيييف المرشيييح للترقٌييية لمسيييتوى وظٌفتيييه الحالٌييية  -0

تنتمييً إلٌهمييا هييذه والمجموعيية النوعٌيية والمجموعيية الوظٌفٌيية التييً 

 الوظٌفة  وذلك من واقع سجل األقدمٌة المعد لهذا الغرض.
داء الموظييف المرشييح للترقٌيية عيين السيينوات الييثالث أتقييارٌر تقييوٌم  -1

 األخٌرة.
 تارٌخ نقل الموظف إن وجد. -2
 مدد إعارة الموظف المرشح للترقٌة وتارٌخ كل منها. -.
ة وإجيازة رعاٌية اإلجازات بدون أجر  باستثناء اإلجازة المرضيٌ مدد -0

 الطفل  التً حصل علٌها الموظف وتارٌخ حصوله على كل منها.
 (...مادة )تابع 

 الجزاءات الموقعة على الموظف وتارٌخ توقٌعها. -9
 التدرٌبٌة التً أتٌح للموظف االلتحاق بها. دوراتال -53
 الدرجات العلمٌة الحاصل علٌها الموظف  ومرتبة حصوله علٌها. -55
 الزمة.أي بٌانات أخرى  -55

 (...مادة )
ُتعرض الكشوف المنصوص علٌها فً الميادة السيابقة عليى لجنية الميوارد 

البشيييرٌة عنيييد النظييير فيييً ترقٌييية الموظيييف  وُتعيييرض توصيييٌات اللجنييية 

الصيادرة فيً هييذا الشيأن علييى السيلطة المختصية بييالتعٌٌن أو مين تفوضييه 

 إلصدار قرارات الترقٌة.

 (05مادة )
السيلطة المختصية  ٌصدر قرار الترقٌة من 

وتعتبييير الترقٌييية نافيييذة مييين تيييارٌخ صيييدور 
 القرار بها.

وٌستحق الموظف اعتباًرا مين هيذا التيارٌخ 
األجيير الييوظٌفً المقييرر للوظٌفيية المرقيييى 
إلٌهييا أو أجييره السييابق مضيياًفا إلٌييه عييالوة 

% مين هيذا األجير اليوظٌفً 1ترقٌة بنسبة 
 أٌهما أكبر.

 (...مادة )
ٌُرق يييُترتيييب األقدمٌييية بيييٌن  ون فيييً تيييارٌخ واحيييد طبقييياً الميييوظفٌن اليييذٌن 

 ألقدمٌتهم فً مستواهم الوظٌفً السابق.

 النقـــــــــــل
 (05مادة )

ٌجييوز بقيييرار مييين السييلطة المختصييية نقيييل 
الموظييف ميين وحييدة إلييى أخييرى وذلييك إذا 
كان النقيل ال ٌفيوت علٌيه دوره فيى الترقٌية 

 النقـــــــــــل
 (...مادة )

ٌجوز بقرار من السلطة المختصية  نقيل الموظيف مين وظٌفية إليى أخيرى 
 بذات الوحدة أو خارجها.
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 أو كان بناًء على طلبه.

الوظييائف القٌادٌيية إلييى وٌكييون نقييل شيياغلً 
خيييارج الوحيييدة بقيييرار مييين رئيييٌس مجليييس 

 الوزراء.

وال ٌجييوز نقييل الموظييف ميين وظٌفيية إلييى 
أخيييرى تقيييل فيييى مسيييتواها عييين مسيييتوى 

 وظٌفته األصلٌة.
 

 (05مادة )تابع 

وتحييدد الالئحيية التنفٌذٌيية القواعييد الخاصيية 
 بالنقل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخييرى بقييرار ميين  ميين وحييدة إلييى القٌادٌييةوظييائف الٌكييون نقييل شيياغلً و
 ء.رئٌس مجلس الوزرا

 (...مادة )
 شترط لنقل الموظف ما ٌأتً: ٌُ 

أن تكون الوظٌفة المنقول إلٌها شاغرة وممولة فً موازنة الوحدة  أو  -5
ٌُنقيل عليى  ٌُنقل الموظف بالمستوى اليوظٌفً  أو  الوظيائف إحيدى أن 

 التً ٌوفرها الجهاز بالتنسٌق مع وزارة المالٌة.  
 أن ٌستوفً الموظف اشتراطات شغل الوظٌفة المنقول إلٌها. -5
وظيف  أو بنياًء عليى طليب الوحيدة عليى طليب الم أن ٌكون النقل بناءً  -0

المنقيييول منهيييا أو الوحيييدة المنقيييول إلٌهيييا تحقٌقييياً لمصيييلحة العميييل أو 
 المصلحة العامة أو لحسن االستفادة من خدمات الموظفٌن.

 أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها  بالنقل. -0
 موافقة الوحدة المنقول إلٌها. -1

 (...مادة )

ٌُفَوت النقل على الموظيف دوره فيً الترقٌية إالإذا كيان بنياًء عليى  -2 أال 

 طلبه. 

أال ٌقل مستوى الوظٌفة المنقيول إلٌهيا الموظيف عين مسيتوى وظٌفتيه  -.

 األصلٌة.

 (...مادة )

واإلدارة  القٌادٌيييةوظيييائف الال ٌجيييوز نقيييل الموظيييف مييين غٌييير شييياغلً 
لجنتً الموارد البشرٌة من وحدة إلى أخرى إال بناًء على موافقة اإلشرافٌة

 فً الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إلٌها.
ُتِعيييد الوحيييدة المنقيييول منهيييا الموظيييف قيييرار النقيييل  وتحيييدد فٌيييه الجهييية و

 والوظٌفة المنقول إلٌها.
 خر لجنة.آوٌعتبر النقل نافذاً من تارٌخ اعتماد السلطة المختصة لقرار 

 
 (...مادة )

علييييى إدارة المييييوارد البشييييرٌة  إذا تقييييدم الموظييييف ميييين غٌيييير شيييياغلً 
بطليييب لنقليييه إليييى وحيييدة أخيييرى   اإلشيييرافٌةواإلدارة  القٌادٌيييةوظيييائف ال

أن ُتثبيييييت عليييييى الطليييييب تيييييارٌخ وروده  وأن تعرضيييييه عليييييى لجنييييية 
الميييوارد البشيييرٌة فيييً أول اجتمييياع تيييالم لهيييا مشيييفوعاً بميييذكرة تفصيييٌلٌة 

ف خدمتيييه  عليييى أن ٌوضيييح بهيييذه عييين حالييية الموظيييف مييين واقيييع ملييي
 ه.لمذكرة مدى توفر شروط النقل بشأنا
 

 (...مادة )
على إدارة الموارد البشرٌة فيً الوحيدة المنقيول منهيا الموظيف أن ترسيل 
قرار نقله وملف خدمته وميا ٌفٌيد إخيالء طرفيه إليى الوحيدة المنقيول إلٌهيا 
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 قرار النقل.خالل مدة ال تجاوز ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ صدور 

وٌعتبير فيوات هييذه الميدة بمثابيية إقيرار ميين الجهية المنقييول منهيا الموظييف 
 إلى الموظف. ابخلو طرفه مالم ٌكن التأخٌر راجعً 

 (...مادة )
ٌستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منهيا حتيى تيارٌخ 

 إخالء طرفه  ما لم ٌكن منتدباً إلى الجهة المنقول إلٌها.
وٌستحق الموظف كامل أجره مين الجهية المنقيول إلٌهيا مين تيارٌخ تسيلمه 

 العمل بها.

 (...مادة )
ٌحييتفظ الموظييف المنقييول بمٌعيياد اسييتحقاق العييالوة الدورٌيية  وبأرصييدة 
 إجازاته االعتٌادٌة المستحقة عن وظٌفته السابقة  وتعتبر خدمته متصلة.

 (...مادة )
 كوسٌلة لجزاء الموظف.ال ٌجوز للوحدة أن تستخدم النقل 

 (...مادة )
 إليييى طلبيييه  عليييى بنييياءً    اإلعاقييية ذوي مييين موظيييف نقيييالل الوحيييدة عليييى
 وظٌفييية المكيييان بهيييذا ٌوجيييدميييادام  إقامتيييه  محيييل مييين عميييل مكيييان أقيييرب
 ه.حالت تناسب

 النــــــــدب 
 (...مادة )

تعد الجهة المنتدب منها الموظف قرار الندب  وتحدد فٌه الجهة والوظٌفية 
 ه.ب إلٌها ومدة الندب وتارٌخ بداٌتالمنتد

 .طوال مدة الندبوال ٌجوز ندب الموظف ألكثر من وحدة 
 (...مادة )

ٌجييوز نييدب الموظييف كلٌيياً للقٌييام مثقتييا بعمييل وظٌفيية أخييرى ميين ذات 
المستوى الوظٌفً لوظٌفته أو مين المسيتوى اليذي ٌعليوه مباشيرة فيً ذات 

بناًء على طلبه  و فيً هيذه الحالية أخرىالوحدة التً ٌعمل بها أو فً وحدة 
ٌتقاضى الموظف أجره الوظٌفً من الجهة المنتدب منها و ٌتقاضً أجره 

 المكمل من الجهة المنتدب إلٌها.
 ( ...مادة )

ٌجوز ندب الموظف جزئٌاً فيً أوقيات العميل الرسيمٌة للقٌيام مثقتياً بعميل 
المسيتوى اليذي وظٌفة أخرى من ذات المستوى اليوظٌفً لوظٌفتيه أو مين 

 ٌعلوه مباشرة فً ذات الوحدة التً ٌعمل بها أو فً وحدة أخرى.
أجيره  وفً هذه الحالة ٌتقاضى الموظف المنتدب من جهية عمليه األصيلٌة

ٌتناسييب مييع مقييدار الوقييت والعمييل  الييوظٌفً و جييزءاً ميين أجييره المكمييل
 المثدى فً وظٌفته األصلٌة خالل الشهر.

 مكافييأة تقييدرها السييلطة المختصييةكمييا ٌتقاضييى ميين الجهيية المنتييدب إلٌهييا 
 .إلٌها المنتدب تناسب مع مقدار الوقت والعمل المثدى فً الوظٌفةت

 ( ...مادة )
بعميل فيً ا ٌجوز ندب الموظف فً غٌر أوقات العمل الرسمٌة للقٌام مثقتً 
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المختصية بالجهية وحدة أخرى  وذلك مقابيل مكافيأة نيدب تحيددها السيلطة 
 ة.على عرض إدارة الموارد البشرٌ اءً المنتدب إلٌها بن

 
 ( ...مادة )

ٌخضع الموظف المنتدب إدارٌاً للجهة المنتدب إلٌها فٌما ٌتعلق باإلشيراف 
 والتوجٌه والتأدٌب.

 
 (...مادة )

وإلٌهييييا أٌنتهييييً النييييدب بانتهيييياء مدتييييه  وٌجييييوز للجهيييية المنتييييدب منهييييا 
بشيييرط إخطيييار الجهييية األخيييرى  فيييً أي وقيييتإنهييياء النيييدب  الموظيييف

 قبل اإلنهاء بثالثة أشهر على األقل.
 

 الحــــــلول
 (03مادة )

عنيييد غٌييياب شييياغل وظٌفييية مييين الوظيييائف 
القٌادٌة واإلدارة اإلشرافٌة عن العمل  ٌحل 
محليييه فيييً مباشيييرة واجبيييات ومسيييئولٌات 
وظٌفته من ٌلٌه مباشرة فً ترتٌب األقدمٌة 

السييلطة المختصيية ميين ٌحيييل مييا لييم ُتحييدد 
تواه أو علييى أن ٌكييون ميين ذات مسيي  محلييه

 ة.من المستوى األدنى مباشر

 

 اإلعـــــــــــــارة
 (01مادة )

ٌجيييييوز بقيييييرار مييييين السيييييلطة المختصييييية 
إعيييييييارة الموظيييييييف للعميييييييل باليييييييداخل أو 
ٌُحيييدد  الخيييارج بعيييد موافقييية كتابٌييية منيييه  و

 القرار الصادر باإلعارة مدتها.
 
 
 
 
 
 

 (01مادة )تابع 
وٌترتيييب عليييى إعيييارة شييياغل وظٌفييية مييين 
الوظيييييائف القٌادٌييييية أو اإلدارة اإلشيييييرافٌة 

 انتهاء مدة شغله لها.

وٌكييييون أجيييير الموظييييف المعييييار بكاملييييه 
عليييييى الجهييييية الُمسيييييتعٌرة  وتيييييدخل ميييييدة 
اإلعيييارة ضيييمن ميييدة خدمتيييه  وال ٌجيييوز 

 اإلعـــــــــــــارة
 (...مادة )

على عرض إدارة  تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة  بناءً 
  وموافقة الموظف كتابة عليى المعار إلٌهاوطلب الجهة الموارد البشرٌة  

 للتجدٌد. قبول اإلعارة  وذلك لمدة سنة قابلة

 (...مادة )
تعيييد الجهييية المعيييار منهيييا الموظيييف قيييرار اإلعيييارة  وتحيييدد فٌيييه الجهييية 

 والوظٌفة المعار إلٌها  ومدة اإلعارة وتارٌخ بداٌتها.
 (...مادة )

ٌخضييييع الموظييييف المعييييار إدارٌيييياً للجهيييية المعييييار إلٌهييييا فٌمييييا ٌتعلييييق 
 باإلشراف والتوجٌه والتأدٌب.

 
 (...مادة )

المعار إلٌها الموظف  األجر المخصص للوظٌفة التً أعٌير تتحمل الجهة 
 إلٌها وجمٌع مخصصاتها وممٌزاتها األخرى.

 

 (...مادة )
تيييدخل ميييدة اإلعيييارة ضيييمن ميييدة اشيييتراك الموظيييف فيييً نظيييام التيييأمٌن 

مييع مراعيياة أحكييام قييانون التييأمٌن  واسييتحقاق العييالوة وذلييك االجتميياعً
 االجتماعً.

34 



 

 نص مشروع قانون الخدمة المدنٌة
 الجدٌد

 مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الجدٌد

ترقٌيييييية الُمعييييييار إال بعييييييد عودتييييييه ميييييين 
الالزمييية  اإلعيييارة واسيييتكمال الميييدة البٌنٌييية

لشييييييغل الوظٌفيييييية األعلييييييى مباشييييييرًة وال 
تيييدخل ميييدة اإلعيييارة ضيييمن الميييدة البٌنٌييية 

 الالزمة للترقٌة.

وتييدخل مييدة اإلعييارة ضييمن مييدة اشييتراك 
الموظيييف فيييً نظيييام التيييأمٌن االجتمييياعً 
واستحقاق العالوة  وذلك مع مراعاة أحكام 

الصيادر بالقيانون قانون التأمٌن االجتماعً 
 .59.1لسنة  9.رقم 

لتنفٌذٌيية القواعييد الخاصيية وتحييدد الالئحيية ا
 ة.باإلعار

 
 
 
 
 
 
 

 اإلعارة فً حساب المدة البٌنٌة الالزمة للترقٌة.وال تدخل مدة 
 
 
 

 (...مادة )
 تنتهً اإلعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجدٌدها.

وٌجوز للموظف أن ٌنهً إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بهيا  وفيً 
هذه الحالة ٌجب علٌه العيودة إليى الجهية المعيار منهيا خيالل خمسية عشير 

اإلعيارة الداخلٌية  وثالثية أشيهر مين تيارٌخ انتهياء ٌوماً من تيارٌخ انتهياء 
 اإلعارة الخارجٌة  وٌصرف له أجره من تارٌخ تسلمه العمل.

 ()...مادة 
 عنيييد إعيييارة أحيييد الميييوظفٌن تبقيييى وظٌفتيييه خالٌييية  وٌجيييوز شيييغلها إذا
كانييت مييدة اإلعييارة سيينة فييأكثر  وعنييد عييودة الموظييف ٌشييغل وظٌفتييه 

وظٌفيية خالٌيية ميين مسييتوى وظٌفتييه أو  ةكانييت خالٌيية أو أٌيي إذا األصييلٌة
ٌبقييى فييً وظٌفتييه األصييلٌة بصييفة شخصييٌة علييى أن تسييوى حالتييه فييً 

 ه.ل وظٌفة تخلو من نفس مستوى وظٌفتأو

تعيييود للموظيييف المعيييار كافييية ممٌيييزات الوظٌفييية  وفيييى جمٌيييع األحيييوال
ميين تييارٌخ عودتييه ميين ا اإلعييارة  وذلييك اعتبييارً  التييً كييان ٌشييغلها قبييل

 العمل.وتسلم اإلعارة 
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  -: يهيمت تشويذ ادلكتبت مبب  :ذ ــــانتشوي**   
  صررررررردرت عرررررررن مركرررررررز معلومرررررررات  االسررررررركندرٌة /نشررررررررة معلومرررررررات محافظرررررررة

 .محافظة االسكندرٌة محافظة 

  ( صرررررردرت عررررررن مركررررررز دٌسررررررمبر ) الغربٌررررررةنشرررررررة مركررررررز معلومررررررات محافظررررررة

  الغربٌة .معلومات محافظة 

  تصرررررررردر عررررررررن ادارة العالقررررررررات العامررررررررة بالشررررررررركة السررررررررعودٌة  / مجلررررررررة االر

  الخلٌجٌة لحماٌة البٌئة .

  ( صررررررردرت 2417نشررررررررة معلومرررررررات محافظرررررررة الغربٌرررررررة عرررررررن شرررررررهر ) ٌنررررررراٌر

 عن مركز معلومات محافظة الغربٌة .

  / صرررررررردرت عررررررررن الهٌئررررررررة العامررررررررة الجرٌرررررررردة الرسررررررررمٌة والوقررررررررائع المصرررررررررٌة

 للمطابع االمٌرٌة

  -َشزاث احملبفظبث :**   
 -: احملبفظبث اآلتيتكًب وردث َشزاث                                  

الجرٌدة الرسمٌة  –كفر الشٌخ  -األحمرالبحر  -االسكندرٌة  –محافظة الغربٌة   -

 والوقائع المصرٌة

 **  دراسبث وأحببث**   
 2412استراتٌجٌة وركائز  خطة التنمٌة المتواصلة لمحافظة االسماعٌلٌة عام   : ذراست* اسى ان

والتنمٌرة الزراعٌرة وتنمٌرة المروارد المائٌرة والتنمٌرة عرن التنمٌرة البشررٌة  تتُبول انذراسـت

الصررناعٌة والتنمٌررة العمرانٌررة فررى محافظررة االسررماعٌلٌة والتنمٌررة البٌئٌررة واالقتصررادٌة لبحٌرررة 

لتمساح والمشروع القومى لتنمٌة شررق االسرماعٌلٌة واسرترمارات البراب الرالرث بردٌوان عرام ا

المحافظررة ومرردٌرٌات الخرردمات وملخررع المشررروعات المقترحررة لمشررروع التنمٌررة المتواصررلة 

 لمحافظة االسماعٌلٌة
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 ** كتبة انشهز**   
 لمدٌري قواعد البٌانات  1أى  2اوراكل    :  كتبة* اسى ان

 مارلٌن ررٌلوت –كٌفٌن لونى * تأنيف انكتبة : 

تصرمٌم قاعردة البٌانرات وادارة قاعردة البٌانرات .. كمرا ٌتنراول اٌضرام اسرتخدام  انكتـبةيتُبول 

oracle   فى شبكات االتصال وقواعد البٌانات واالوامر المتاحة فى لغةsql 

 
 **   قزأث نك  **

 1222لسنة  74االجتماعٌة رقم قرار وزٌر التأمٌنات    : اسى انكتبة

، وقرار وزٌر التأمٌنات  1222لسنة  74قرار وزٌر التأمٌنات االجتماعٌة رقم ٌتناول القانون 

  1277لسنة  242رقم 

 
 االَتقبئييىضىعبث انبج 

 
 الجهة المرسل إلٌها ـوعــــــــالموضــــ م

 الحاسب االلىادارة  تصمٌم قاعدة البٌانات وادارة قاعدة البٌانات  1

 الهٌئة العامة للتأمٌنات  1222لسنة  74القانون قرار وزٌر التأمٌنات االجتماعٌة رقم  2
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  متضمنة   .535 ماٌوصدر عدد جدٌد من النشرة الشهرٌة للمعلومات عن شهـر

(  العشوائٌاتقطاع  – الطرق والنقلقطاع  – االسكان) قطاع القطاعات اآلتٌة : 

 هذا إلى جانب األبواب الثابتة التى تتضمنها النشرة شهرٌاً .

 ًرزٌٛٝ إداسح إٌشش إػذاد ثؼض األثٛاة اٌٙبِخ ثبٌٕششح اٌشٙش٠خ ِض                         

 إٌشبط االػالِٝ   –االجزّبػبد ٚاٌٍمبءاد اٌخبصخ ثبٌس١ذ / اٌّذبفع   -) ِغ اٌمبْٔٛ 

ٌٍس١ذ/ اٌّذبفع ٚاسزمجبي س١بدرٗ ٌض١ٛف اٌّذبفظخ ِٓ وجبس سجبي اٌذٌٚخ ٚاٌّسئ١ٌٛٓ 

ٚرفمذ س١بدرٗ ٌّٛالغ اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ثذائشح اٌّذبفظخ ثبإلضبفخ اٌٝ اٌّٛضٛػبد 

 االخز١بس٠خ(.

 ٌشدٚد ػٍٝ اٌّىبرجبد اٌٛاسدح ٌإلداسح ِٓ ِخزٍف اٌجٙبد ٚاٌّسئ١ٌٛٓ ِٚزخزٜ إػذاد ا

 اٌمشاس .

 اسزىّبي دصش اٌزؼذ٠بد ػٍٝ أِالن اٌذٌٚخ 

  إٔشبء لبػذح ث١بٔبد ِخبٌفبد اٌّجبٔٝ دست ٔٛػٙب ٚاسزىّبٌٙب 

  ٚدزٝ االْ  2316دصش ج١ّغ اٌّششٚػبد إٌّفزح ِٓ د٠سّجش 

 ١خ اٌٛط١ٕخ ٌالداسح اٌسبد١ٍخ اٌّزىبٍِخ اػذاد دساسخ ِشاجؼخ االسزشار١ج 

  دصش اٌج١بٔبد االسبس١خ ٌٍجطبٌخ ثبٌٛدذاد اٌّذ١ٍخ اٌمش٠ٚخ 

  اسزىّبي لٛاػذ اٌج١بٔبد إٌّط١خ ٚاٌغ١ش ّٔط١خ ٌٍّذبفظخ 

  االشزشان فٝ ٚسشخ ػًّ ِذ٠شٞ ػَّٛ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد ِغ ِؼبٌٝ اٌس١ذ             

  14/6/2317بٌمب٘شح اٌذوزٛس / اٌٛص٠ش ثّمش اٌٛصاسح ث

  ًّرٕف١ز رى١ٍفبد ِؼبٌٝ اٌس١ذ اٌذوزٛس / ٚص٠ش اٌز١ّٕخ اٌّذ١ٍخ اٌؼششْٚ ثٛسشخ اٌؼ

 اٌّزوٛسح .

 . االشزشان فٝ اٌٍجٕخ اٌؼ١ٍب ٌذساسخ رغ١شاد اسؼبس اٌٛلٛد 

 . اسزىّبي دصش ث١بٔبد ِشاوض اٌّؼٍِٛبد ثبٌٛدذاد اٌّذ١ٍخ ِٚذ٠ش٠بد اٌخذِبد 

 

38 



 

 

 

  المحافظ على الحاسب اآللى . / الوزٌر السٌدإدخال قرارات 
 .  إعداد البث اإلنتقائى وإرساله الى الجهات المعنٌة 
  تسجٌل النشرات والدورٌات والمجالت والمراجع والمطبوعات الواردة للمكتبة فى

 سجالتها الخاصة .
 دخال الكتب والمراجع على الحاسب االلى على برنامج المكتبة الحدٌثة ا 
 اط المكتبة فى النشرة الشهرٌة التى ٌصدرها المركز .تدوٌن نش 
  استخراج القرارات التى تخص المحافظة من الوقائع المصرٌة  والجرٌدة الرسمٌة 

 
 
 

  االطفاءقطاع  – االوقافتجمٌع وتحدٌث قطاعات النشرة الشهرٌة وهى ) قطاع – 
 (  أمالك الدولةقطاع 

  ٌتم إرسال النموذج الٌومً الخاص بالسلع التموٌنٌة وهى عبارة عن نموذج متابعة
 المواد البترولٌة ( –البوتاجاز  –الخبز  –السلع االساسٌة ) الدقٌق 

  ٌتم عمل التقرٌر الشهرى المطلوب بموقف السلع االستراتٌجٌة والتموٌنٌة عن الشهر
وذلك للرد على مكتب االمٌن العام  فقة منتصف كل شهررالسابق وفقاً للنماذج الم

 وذلك للنماذج الخاصة بشهر السابق .
  فى اطار التعاون المثمر والبناء بٌن مركز المعلومات والمستشار العسكرى لتحدٌد

نوته المعلومات بالمحافظة تم الرد على البٌان المطلوب للمستشار العسكرى وذلك 
 وى المحافظة لتحدٌث القٌادات بالمحافظة شهرٌاً على مست

  تم ارسال خطة أمراض الصٌف للمراكز واالحٌاء 
  " الفدٌة االلكترونٌة " وكٌفٌة الحماٌة تم ارسال تعلٌمات للمستخدمٌن لمواجهة فٌرس

من هذا الهجوم واالجراءات الوقائٌة الواجب اتباعها من وزارة االتصاالت 
 وتكنولوجٌا المعلومات ) المجلس االعلى لالمن السبٌرالى ( 

  تجمٌع نموذج لمراكز المعلومات على مستوى المحافظة وارساله وادخاله لوزارة
 ل الخاص بها التنمٌة المحلٌة على االمٌ

  تصمٌم رثوس جداول لقواعد البٌانات المتوفرة بمركز المعلومات بجمٌع القطاعات
 على مستوى المحافظة 

  اعداد قواعد البٌانات النمطٌة والوصفٌة بجمٌع القطاعات على مستوى المراكز
 وارسالها لوزارة التنمٌة المحلٌة

 طبقاً لنماذج االمانة العامة  متابعة اداء االدارة الهندسٌة على مستوى المحافظة 
  حصر التعدٌات على أمالك الدولة واالراضى الزراعٌة وحصر المخالفات المبانى

 على مستوى المحافظة طبقاً لنماذج االمانة العامة ) تراكماً وشهرى (
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 قـــــزيـــــزت
 ووحذاد انًعهىيبدخطخ انًتبثعخ وانذعى انًيذاًَ  نًراكس 

 %(11) َسجخ 2117ودعى إتخبر انمرار ثبنًحبفظخ خالل شهر يبيى 
 

 تاريخ المرور إسم الموقع م

 األنشطة التى تم  متابعتها

 فى الموقع

 مالحظات نقاط الضعف نقاط القوة

 7/5 يذيريخ انصحخ 1

 لبعذح انجيبَبد انيذويخ . -

 لبعذح انجيبَبد اآلنيخ . -

انسجالد اإلداريخ  يراجعخ  -

 ناللسبو   .

 انُشراد انرثع سُىيخ  -

 اإلصذاراد  .  -

 تذريت انعبيهيٍ . -

لىاعذ انجيبَبد انيذويخ   -

 واآلنيخ .

 انعًبنه يذرثخ .  -

 انسجالد االداريه  يكتًهه .   -

 ال يىجـــــــــــــــــــــــــذ

َظر يع 

 انشكر ،،

 

 15/5 يذيريخ انمىي انعبيهخ 2

 لىاعذ انجيبَبد انيذويخ واآلنيخ . -

 انسجالد اإلداريخ . -

 انُشرح انشهريخ نهًعهىيبد . -

 كفبءح األجهسح اآلنيخ . -

 انتذريت . -

لىاعذ انجيبَبد انيذويه   -

 1واآلنيه 

 انعًبنه يذرثخ .    -

 كفبءح األجهسح .    -

 ال يىجـــــــــــــــــــــــــــــذ
َظر يع 

 انشكر ،،

 18/5 و.و انمُطرح شرق 3

 لىاعذ انجيبَبد انيذويخ . -

 لىاعذ انجيبَبد اآلنيخ . -

 انُشرح انشهريخ نهًعهىيبد . -

 انسجالد االداريخ . -

 انتذريت وكفبءح انعبيهيٍ . -

لىاعذ انجيبَبد انيذويخ   -

 واآلنيخ .

 انعًبنه يذرثخ .  -

 انسجالد االداريه  يكتًهه                     -

 يىجـــــــــــــــــــــــــــــذ ال
َظر يع 

 انشكر ،،

 23/5 و.و انمُطرح غرة 4

 لىاعذ انجيبَبد انيذويخ واآلنيخ . -

 انسجالد اإلداريخ . –

 انُشرح انرثع سُىيخ . -

كفبءح األجهسح وانعبيهيٍ  -

 ثبنًركس   . 

لىاعذ انجيبَبد انيذويخ    -

 واآلنيخ  يكتًهخ .

   1االجهسح تعًم ثكفبءح    -

 انعًبنه يذرثخ .     -

 ال يىجــــــــــــــــــــــــــــذ
َظر يع 

 انشكر ،،

 25/5 يذيريخ انترثيخ وانتعهيى 5

 لىاعذ انجيبَبد انيذويخ واآلنيخ  -

 انسجالد االداريخ . -

 انُشرح انشهريخ نهًعهىيبد . -

 انتذريت وكفبءح األجهسح   . -

انجيبَبد انيذويخ  لىاعذ   -

 واالنيخ  يكتًهخ .

 انتحذيث اآلنً نهجيبَبد   .   -

 َمص انعًبنخ .    -

 ال يىجــــــــــــــــــــذ
َظر يع 

 انشكر  ،،

 31/5 يذيُخ انمصبصيٍ 6

 لىاعذ انجيبَبد انيذويخ واآلنيخ . -

 انتحذيث .  -

 انُشرح  انشهريخ نهًعهىيبد . -

 1انسجالد اإلداريخ   -

 انتذريت وكفبءح األجهسح   . -

تحذيث لىاعذ انجيبَبد   -

 انيذويخ واآلنيخ  .

االَتظبو فً  اصذار انُشرح   -

 انشهريخ .

 

 ال يىجــــــــــــــــــــــذ
َظر يع 

 انشكر ،،

                                                                                                                                                                                                                                

                   يعتًــــذ ،،                                                                          
 يذير عبو يركس انًعهىيبد                                                                                                             
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 و  7102 يىَيتيٍ َشزة ادلعهىيبث انشهزيت  حملبفظت اإلمسبعيهيت عذد شهز 
 ................................./  انىظيفت.........................../االســى 

 

   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
 ـو ؟       هـل هنــاك عائــد من هــذه النشــرة ومــا هـ -5
 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

من عاون وساهم فً تطوٌر نشرة المعلومات بالفكر والرأي والخبرة وكل من  لكل

 3وإرساله إلٌنا  جتفضل وقام بملء هذا النموذ

 

 

  

 

  

 

 
 

 )    (    ى  )    (    ال    ـــــــَع
 )    (غري كبفيت )    (  تـــــكبفي
 )    ( ذة(غري يفيـــذة)    يفي

 ى  )    (    ال        )    (ـــــــَع
 ى  )    (    ال       )    (ــــــَع 

 
 
 

 

 ى   )    (     ال     )     (ــــَع
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 انــــــسأىمنــــوذج إستطـــالع 


