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صحافة اإلمساعيلية

ِحبفع االعّبػٍُُخ وِذَش األِٓ
َشهذاْ احزفبي لطبع اٌضمبفخ ثبٌزوشي اٌغبدعخ واٌغزُٓ ٌضىسح َ 32ىٌُى اٌّجُذح..
ثؾد٠مةةةةةخ اٌشةةةةة١د ا٠ةةةةةد ٚسةةةةة ط ؽشةةةةةد عّةةةةةب٘ ٜ ١وج١ةةةةة ِةةةةةٓ ِةةةةةٛا ٕ ٝا سةةةةةّب ١ٍ١خ  ٚةةةةة ٝا ةةةةةب
ا ؽزفبي ثبٌذو  ٜاٌسبدسخ ٚاٌسزٌ ٓ١ض ٛح  ٛ١ٌٛ٠ 34اٌّغ١دح .
شةةةةةٙد اٌٍةةةةةٛام ٠ةةةةةس ةةةةةب٘ ِؾةةةةةب ء ا سةةةةةّب ١ٍ١خ  ٠ا مةةةةةٗ اٌٍةةةةةٛام ِؾّةةةةةد ٍةةةةة ٝؽسةةةةةِ ٓ١سةةةةةب د
جةةةةةةةد اٌ جةةةةةةة ٝاٌسةةةةةةةى ر ١اٌ ةةةةةةةبَ
٠ ٚةةةةةةة اٌدايٍ١ةةةةةةةخ ِةةةةةةةد ٠دِةةةةةةةٓ ا سةةةةةةةّب ١ٍ١خ ٚإٌّٙةةةةةةةد
اٌّسةةةةةةةب د ٌٍّؾب فةةةةةةةخ ٚدشةةةةةةة ن ةةةةةةةلاد اةةةةةةة١س ِ وةةةةةةة ِٚدٕ٠ةةةةةةةخ ا سةةةةةةةّب ١ٍ١خ ٚاٌ م١ةةةةةةةد ّةةةةةةةبد
ِةةةةة١يد ٠ةةةةة اٌّسزشةةةةةب اٌ سةةةةةى ٌٍّ ٜؾب فةةةةةخ  ٚةةةةةدد وج١ةةةةة ِةةةةةٓ اٌم١ةةةةةبداد ا ِٕ١ةةةةةخ ٚاٌزٕف١ذ٠ةةةةةخ
ثبٌّؾب فةةةةةخ بٌ١ةةةةةبد ا ؽزفبٌ١ةةةةةخ اٌفٕ١ةةةةةخ اٌىج١ةةةةة ح اٌزةةةةةٔ ٝفّٙةةةةةب ةةةةة صمب ةةةةةخ ا سةةةةةّب ١ٍ١خ رؾةةةةةذ
اشةةةةةة ان ٚثؾ ةةةةةة ٛاٌفٕةةةةةةبْ ِةةةةةةب٘ وّةةةةةةةبي اةةةةةة١س ا دا ح اٌّ و ٠ةةةةةةخ لٍةةةةةة ُ١اٌمٕةةةةةةبح ٚسةةةةةةةٕ١بم
اٌضمةةةةةب ٚ ٝاٌزةةةةة ٝدلّ١ةةةةةذ ٍةةةةةِ ٝسةةةةة ػ ؽد٠مةةةةةخ اٌشةةةةة١د ا٠ةةةةةد اٌّفزٛؽةةةةةخ دِةةةةةبَ ِمةةةةة د٠ةةةةةٛاْ ةةةةةبَ
اٌّؾب فخ
ٚلةةةةةد ر ةةةةةّٓ ث ٔةةةةةبِظ ا ؽزفةةةةةبي رمةةةةةدِ ُ٠غّ ٛةةةةةخ وج١ةةةةة ح ِةةةةةٓ ا ةةةةةبٔ ٝاٌ١ٕ ٛةةةةةخ ٌف لةةةةةخ صمب ةةةةةخ
ا سةةةةةةةّب ١ٍ١خ ٌٍّٛسةةةةةةة١م ٝاٌ ث١ةةةةةةةخ ثم١ةةةةةةةبدح اٌفٕةةةةةةةبْ دؽّةةةةةةةد اٌمبعةةةةةةةِٚ ٝغّ ٛةةةةةةةخ اسز اعةةةةةةةبد
ٕبا١خ ٌف لخ د فبي ا سّب ١ٍ١خ ٌٍفٕ ْٛاٌش ج١خ  ٚلخ ا ٢د اٌش ج١خ اٌّٛس١م١خ
 ٚةةةةةة ٝوٍّزةةةةةةٗ اٌزةةةةةة ٝدلبِٙةةةةةةب ِؾةةةةةةب ء ا سةةةةةةّب ١ٍ١خ ثٙةةةةةةذٖ إٌّبسةةةةةةجخ ٚاٌةةةةةةذو  ٜاٌ طةةةةةة ح ٌضةةةةةة ٛح
١ٌٛ٠ةةةةة ٛاٌّغ١ةةةةةدح دوةةةةةد اٌّؾةةةةةب ء دْ صةةةةة ٛح ١ٌٛ٠ةةةةة 2593 ٛوبٔةةةةةذ ٚسةةةةةزفً أغةةةةةب ا ١ٕ ٚةةةةةب ثط١ٌٛةةةةةب
ؽّةةةةةً ٌةةةةةٛامٖ ياةةةةةة اٌمةةةةةٛاد اٌّسةةةةةٍؾخ اٌزةةةةة ٝي عةةةةةذ ةةةةة ٝاٌضبٌةةةةةش ٚاٌ شةةةةة ِ ٓ٠ةةةةةٓ ١ٌٛ٠ةةةةة ٛةةةةةٝ
ؽ وةةةةةةةخ ِجب وةةةةةةةخ ِسةةةةةةةزٙد خ اٌعةةةةةةةية ِةةةةةةةٓ ا سةةةةةةةز ّب ٚاٌزج ١ةةةةةةةخ  ٚلبِةةةةةةةخ اٌؾىةةةةةةةُ اٌةةةةةةةٕٝ ٛ
اٌصبدق ٚثٕبم اٌغ١ش اٌم ٜٛاٌمبد ٍ ٝؽّب٠خ اٌ.ٓ ٛ
ٚدشةةةةةب اٌةةةةة ٝدْ صةةةةة ٛرٕ٠ 39 ٝةةةةةب١ٔٛ٠ 43ٚ ٠ةةةةةٗ ّ٘ةةةةةب اِزةةةةةداد ٌضةةةةة ٛح ١ٌٛ٠ةةةةةٚ ٛاٌةةةةةذ٠ ٜلوةةةةةد ٍةةةةةٝ
فّةةةةةةخ ا ادح اٌشةةةةةة ت اٌّصةةةةةة  ٜاٌ ٠ةةةةةةك ٚااةةةةةة ا ٖ ٍةةةةةة ٝاسةةةةةةزىّبي ِسةةةةةة ١ح اٌزّٕ١ةةةةةةخ ٚاٌجٕةةةةةةبم
يٍةةةةةةةةة اٌم١ةةةةةةةةبدح اٌ شةةةةةةةة١دح  ٚاٌّ ٛمةةةةةةةةخ ٌٍةةةةةةةة ا١س اٌس١سةةةةةةةةٌ ٝزةةةةةةةةد  ُ١لٛا ةةةةةةةةد ٚد وةةةةةةةةبْ اٌدٌٚةةةةةةةةخ
اٌّص ٠خ ٚرؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌشبٍِخ  ٝوب خ اٌّؾب. ٚ
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ِحبفع االعّبػٍُُخ ػًٍ سأط حٍّخ ِىجشح
الصاٌخ اٌزؼذي ػًٍ ِغبحخ  077فذاْ ثجٕىة اٌمٕطشح ششق..
٠ ٚلوةةةةةد ٍةةةةةِٛ ٝااةةةةةٍخ اٌزصةةةةةد ٜثىةةةةةً ؽسةةةةةُ ٌىب ةةةةةخ دشةةةةةىبي اٌز ةةةةةد٠بد  ٚةةةةة
ةةةةةٝ

سةةةةة١بدح اٌمةةةةةبْٔٛ

ةةةةةب رٕف١ةةةةةذ رٛعٙ١ةةةةةبد اٌةةةةة ا١س جةةةةةد اٌفزةةةةةبػ اٌس١سةةةةةٚ ٝر و١دارةةةةةٗ ثشةةةةة ْ عةةةةة  ٚح اٌّ ةةةةةٝ

لةةةةةدِب ةةةةة ٝسةةةةةزىّبي رف ١ةةةةةً ٌ١ةةةةةبد سةةةةةز داد د اعةةةةة ٝاٌدٌٚةةةةةخ ِٛٚااةةةةةٍخ اٌزصةةةةةد ٜثىةةةةةً ؽسةةةةةُ
 ٜشةةةةةةةىً ِةةةةةةةٓ دشةةةةةةةىبي اٌز ةةةةةةةد٠بد ٍةةةةةةة ٝا
ٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٝؽةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك اٌشةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  ٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

اعةةةةةةة ٝاٌ ا ١ةةةةةةةخ  ٚدِةةةةةةةين اٌدٌٚةةةةةةةخ ٚاٌؾفةةةةةةةب
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١بدح اٌمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبٔ.ْٛ

لةةةةةبَ اٌٍةةةةةٛام ٠ةةةةةس ةةةةةب٘ ِؾةةةةةب ء ا سةةةةةّب ١ٍ١خ  ٠ا مةةةةةٗ إٌّٙةةةةةد

جةةةةةد

اٌ

جةةةةة ٝاٌسةةةةةى ر١

اٌ ةةةةةةبَ اٌّسةةةةةةب د ٌٍّؾب فةةةةةةخ ٚاٌٍةةةةةةٛام ثٙةةةةةةبم اٌةةةةةةد ٓ٠ؽسةةةةةةِ ٓ ١سةةةةةةب د ِةةةةةةد ٠دِةةةةةةٓ ا سةةةةةةّب ١ٍ١خ
ٌمطةةةةةةب اٌشةةةةةةّبي ٚاٌ ااةةةةةةد ِؾّةةةةةةد جةةةةةةد

ٔباةةةةةةت اٌّسزشةةةةةةب اٌ سةةةةةةى ٌٍّ ٜؾب فةةةةةةخ ِٚزةةةةةةٌٝٛ

ؽسةةةةةٓ اةةةةة١س ِ وةةةةة ِٚدٕ٠ةةةةةخ اٌمٕطةةةةة ح شةةةةة ق  ٚةةةةةدد وج١ةةةةة ِةةةةةٓ اٌم١ةةةةةبداد ا ِٕ١ةةةةةخ ٕ ٚباةةةةة
ِةةةةةٓ اٌمةةةةةٛاد اٌّسةةةةةٍؾخ ِّٚضٍةةةةة ٝوب ةةةةةخ ا عٙةةةةة ح اٌّ ٕ١ةةةةةخ ٚدعٙةةةةة ح ؽّب٠ةةةةةخ ا

اعةةةةةٚ ٝدِةةةةةين

اٌدٌٚةةةةةةةخ ٚا دا اد اٌ ا ١ةةةةةةةخ ٚاٌّسةةةةةةةبؽخ  ٚةةةةةةةدد ِةةةةةةةٓ اٌم١ةةةةةةةبداد اٌزٕف١ذ٠ةةةةةةةخ ثبٌّؾب فةةةةةةةخ ٍةةةةةةةٝ
د

اٌؾٍّخ .
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اٌشئُظ اٌزٕفُزي ٌجهبص رُّٕخ اٌّششوػبد اٌّزىعطخ واٌصغُشح واٌّزٕبهُخ اٌصغش
رشُذ ثحجُ االعزضّبساد ثبٌّٕطمخ اٌحشح اٌؼبِخ ثبالعّبػٍُُخ..
اشةةةةةةبدد اٌةةةةةةدوزٛح ٔ١فةةةةةة ٓ١عةةةةةةبِة اٌةةةةةة ا١س اٌزٕف١ةةةةةةذٌ ٜغٙةةةةةةب رّٕ١ةةةةةةخ اٌّشةةةةةة  ٚبد
اٌصةةةةةةا ١ح ٚاٌّزٛسةةةةةةطخ ٚاٌّزٕب٘١ةةةةةةخ اٌصةةةةةةا ثّةةةةةةب شةةةةةةٙدرٗ ِةةةةةةٓ ِسةةةةةةزٚ ٜٛؽغةةةةةةُ
ا سةةةةةةةةزضّب اد اٌمباّةةةةةةةةخ ثبٌّٕطمةةةةةةةةخ اٌؾةةةةةةةة ح اٌ بِةةةةةةةةخ ا سةةةةةةةةزضّب ٠خ ثب سةةةةةةةةّب ١ٍ١خ
ٚاٌزةةةةةة ٝر ةةةةةةد ِفعةةةةةة ح ٌّصةةةةةة ٚيباةةةةةةخ ِةةةةةةب رسةةةةةةز ٛجٗ رٍةةةةةةه إٌّطمةةةةةةخ ِةةةةةةٓ ن
اٌ ةةةةةبٍِِ ٓ١ةةةةةٓ اٌشةةةةةجبة ِةةةةةٓ دثٕةةةةةبم ا لٍةةةةة ُ١اعةةةةةب خ اٌةةةةة ٝؽغةةةةةُ ا ٔزةةةةةبط اٌ ةةةةةعُ
اٌذ٠ ٜزُ رصدٌٍ ٖ ٠عب ط ِجبش ح ثٕسجخ %111
عةةةةةبم الٌةةةةةه يةةةةةيي اٌ ٠ةةةةةب ح اٌزةةةةة ٝلبِةةةةةذ ثٙةةةةةب اةةةةة١س عٙةةةةةب رّٕ١ةةةةةخ اٌّشةةةةة  ٚبد
اٌصةةةةةةةا ١ح ٚاٌّزٛسةةةةةةةطخ ٚاٌّزٕب٘١ةةةةةةةخ اٌصةةةةةةةا ٌٍّٕطمةةةةةةةخ ٚاٌزةةةةةةة ٝا مٙةةةةةةةب ييٌٙةةةةةةةب
جةةةةةةةةد اٌ جةةةةةةةةٝ
اٌٍةةةةةةةةٛام ٠ةةةةةةةةس ةةةةةةةةب٘ ِؾةةةةةةةةب ء ا سةةةةةةةةّب ١ٍ١خ ٚإٌّٙةةةةةةةةد
اٌسةةةةةةةى ر ١اٌ ةةةةةةةبَ اٌّسةةةةةةةب د ٌٍّؾب فةةةةةةةخ ٚاٌسةةةةةةة١د دؽّةةةةةةةد زؾةةةةةةة ٝسةةةةةةةٍٚ ُ١و١ةةةةةةةً
اٌ ٛا ح ا١س ا دا ح اٌّ و ٠خ ٌٍّٕطمخ اٌؾ ح اٌ بِخ ٌيسزضّب
ٚلةةةةةةد ر ةةةةةةّٕذ ٠ةةةةةةب ح س عةةةةةةبِة س ِٚؾةةةةةةب ء ا سةةةةةةّب ١ٍ١خ ٌٍّٕطمةةةةةةخ اٌؾةةةةةة ح مةةةةةةد
ٍّ١ةةةةةةب رسةةةةةةغ١ٍ١ب ةةةةةةٓ
ٌمةةةةةةبم ِةةةةةةة د ةةةةةةبم ِغٍةةةةةةس ادا ح إٌّطمةةةةةةخ ٚاسةةةةةةز ا
دلسةةةةةةةةةبَ إٌّطمةةةةةةةةةخ ِٚةةةةةةةةةب ر ةةةةةةةةةّٗ ِةةةةةةةةةٓ ِشةةةةةةةةة  ٚبد اسةةةةةةةةةزضّب ٠خ ٚاٌزٛسةةةةةةةةة بد
اٌّسةةةةةزمجٍ١خ ٌٍّٕطمةةةةةخ ٚاٌزةةةةة ٝر ةةةةةد دؽةةةةةد ٜلةةةةةي ا سةةةةةزضّب ٚاٌزّٕ١ةةةةةخ اٌؾم١م١ةةةةةخ ةةةةةٝ
ِص
وّةةةةةةب ر ةةةةةةّٕذ ٠ةةةةةةب ح ٚرفمةةةةةةد ٚاؽةةةةةةدا ِةةةةةةٓ اوجةةةةةة ِصةةةةةةبٔة اٌّيثةةةةةةس اٌغةةةةةةب٘ ح
ثبٌّٕطمةةةةةةخ ٚاٌةةةةةةذّ ٠ ٜةةةةةةً ثةةةةةةٗ ِةةةةةةب ٠ ٠ةةةةةةد ةةةةةةٓ  3511شةةةةةةبة  ٚزةةةةةةبح ِةةةةةةٓ اثٕةةةةةةبم
إٌّطمخ.
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ِحبفع االعّبػٍُُخ َؼٍٓ ثذء رىافذ شجبة اٌخشَجُٓ
ٌٍزغجًُ ثٍّزمً اٌزىظُف اٌخبِظ  8102ثمصش اٌضمبفخ
د ٍةةةةةٓ اٌٍةةةةةٛام ٠ةةةةةس ةةةةةب٘ ِؾةةةةةب ء ا سةةةةةّب ١ٍ١خ دٔةةةةةٗ ِةةةةةة ثدا٠ةةةةةخ اٌ١ةةةةة َٛا ٚي ٔ مةةةةةبد ٍِزمةةةةةٝ
اٌز١ ٛةةةةةة اٌعةةةةةبِس ٌشةةةةةجبة اٌعةةةةة ٠غِ ٓ١ةةةةةٓ دثٕةةةةةبم ا سةةةةةّب ١ٍ١خ رةةةةةُ دسةةةةةزمجبي د ةةةةةداد وج١ةةةةة ح ِةةةةةٓ
اٌشةةةةةجبة ٚاٌمز١ةةةةةبد اٌةةةةةذ ٓ٠رٛا ةةةةةدٚا ٍةةةةةِ ٝمةةةةة اٌٍّزمةةةةةٌٍ ٝز ةةةةة ن ٍةةةةة ٝةةةةة ة اٌ ّةةةةةً اٌّزبؽةةةةةخ
ٚرسةةةةةةةةغ ً١ث١بٔةةةةةةةةبر ُٙااِشةةةةةةةةب وخ ةةةةةةةة ٝاٌٍّزمةةةةةةةةٚ ٝاٌؾصةةةةةةةةٛي ٍةةةةةةةة ٝدؽةةةةةةةةد ٜةةةةةةةة ة اٌ ّةةةةةةةةً
اٌّط ٚؽخ ِٓ لجً اٌش وبد اٌّشب وخ .
جةةةةةةد اٌ جةةةةةة ٝاٌسةةةةةةى ر ١اٌ ةةةةةةبَ اٌّسةةةةةةب د ٌٍّؾب فةةةةةةخ ٚاٌّسزشةةةةةةب ٠بسةةةةةة
ٚوةةةةةةبْ إٌّٙةةةةةةد
سةةةةةةة ١د ٚو١ةةةةةةةً  ٚا ح اٌمةةةةةةة ٜٛاٌ بٍِةةةةةةةخ ثب سةةةةةةةّب ١ٍ١خ ِٚؾّةةةةةةةد سةةةةةةةبٌُ ِةةةةةةةد ٠عٙةةةةةةةب رشةةةةةةةاً١
اٌشةةةةةجبة ثبٌّؾب فةةةةةخ  ٚةةةةةدد ِةةةةةٓ اٌم١ةةةةةبداد اٌزٕف١ذ٠ةةةةةخ لةةةةةد لةةةةةبِٛا ثّزبث ةةةةةخ رٛا ةةةةةد ٚالجةةةةةبي اٌشةةةةةجبة
ِةةةةةٓ دثٕةةةةةبم اٌّؾب فةةةةةخ ٍةةةةة ٝاٌٍّزمةةةةةِٚ ٝزبث ةةةةةخ أزفةةةةةبَ سةةةةة ١اٌ ّةةةةةً ٚرسةةةةةغ ً١ث١بٔةةةةةبد اٌشةةةةةجبة
ٚاٌز ن ٍ ٝجبرِٚ ُٙطبٌج. ُٙ
٠ٚةةةةةة ر٘ ٝةةةةةةذا ةةةةةة ٝا ةةةةةةب رٕف١ةةةةةةذ يطةةةةةةخ اٌدٌٚةةةةةةخ ٚرٛعٙ١ةةةةةةبد اٌةةةةةة ا١س جةةةةةةد اٌفزةةةةةةبػ اٌس١سةةةةةةٝ
ٚر و١دارةةةةٗ ثشةةةة ْ ر ةةةةب وب ةةةةخ اٌغٙةةةةٛد ِةةةةٓ دعةةةةً رمةةةةد ُ٠وب ةةةةخ سةةةةجً اٌّسةةةةبٔدح اٌىبٍِةةةةخ ٚاٌةةةةد ُ
ٌٍشةةةةةةجبةم ٚاٌ ّةةةةةةً ٍةةةةةة ٝؽةةةةةةً ِشةةةةةةبوٍٚ ُٙل ةةةةةةب٠بُ٘ ٚاٌم ةةةةةةبم ٍةةةةةة ٝاٌجطبٌةةةةةةخم ِةةةةةةٓ يةةةةةةيي
ةةةةة ػ اٌّ ٠ةةةةةد ِةةةةةٓ ةةةةة ة اٌ ّةةةةةً ٚاٌزٛسةةةةةة ةةةةة ٝالبِةةةةةخ اٌّشةةةةة  ٚبد اٌصةةةةةا ١ح ٚاٌّزٛسةةةةةطخ
ٚاٌّزٕب٘١ةةةةةخ اٌصةةةةةا اٌزةةةةة ٟسزسةةةةة ُٙةةةةة ٟرةةةةة ١ ٛن ِةةةةةٓ ةةةةة ة اٌ ّةةةةةً دِةةةةةبَ اٌشةةةةةجبة اٌةةةةةٝ
عبٔةةةةةةةت اٌز و١ةةةةةةة ٍةةةةةةة ٝا ٘زّةةةةةةةبَ ثبٌزةةةةةةةد ٠ت ٚاٌز ٘١ةةةةةةةً ٌٍشةةةةةةةجبة  ٚمةةةةةةةب ٌيؽز١بعةةةةةةةبد اٌف ٍ١ةةةةةةةخ
ٌسٛق اٌ ًّ .
٠ٚشةةةةةةةةب ن ةةةةةةةةٍِ ٝزمةةةةةةةة ٝا سةةةةةةةةّب ١ٍ١خ اٌعةةةةةةةةبِس ٌٍز١ ٛةةةةةةةةة ةةةةةةةةدد وج١ةةةةةةةة ِةةةةةةةةٓ اٌشةةةةةةةة وبد
ا سةةةةةزضّب ٠خ ثبٌّٕةةةةةب ك اٌصةةةةةٕب ١خ ٚاٌؾةةةةة ح ٠ ٠ةةةةةد ةةةةةٓ ةةةةةدد  35شةةةةة وخ رطةةةةة ػ ةةةةةدد 2111
اةةةةةةةةخ ّةةةةةةةةً عد٠ةةةةةةةةدح ةةةةةةةةِ ٟعزٍةةةةةةةةة اٌّغةةةةةةةةب د اٌصةةةةةةةةٕب ١خ ٌٍشةةةةةةةةجبة يةةةةةةةةيي اٌٍّزمةةةةةةةة.ٝ
ٚدشةةةةةب ِؾّةةةةةد سةةةةةبٌُ ِةةةةةد ٠عٙةةةةةب رشةةةةةا ً١شةةةةةجبة اٌعةةةةة ٠غ ٓ١اٌةةةةة ٝدٔةةةةةٗ سةةةةةٛن ٠شةةةةةًّ اٌٍّزمةةةةةٝ
٘ةةةةةةذا اٌ ةةةةةةبَ ثب عةةةةةةب خ اٌةةةةةة ٝةةةةةة ة اٌ ّةةةةةةً ةةةةةة ػ ةةةةةة ة رةةةةةةد ٠ت ٌٍشةةةةةةجبة سةةةةةةٛاما اٌفةةةةةة ة
اٌزعصصةةةةةةة١خ ةةةةةةةِ ٝغةةةةةةةب د س اٌؾبسةةةةةةةت اٌ٢ةةةةةةةٚ ٝاٌّؾبسةةةةةةةجخ ٚاٌٍاةةةةةةةبد س د ٚةةةةةةة ة اٌزةةةةةةةد ٠ت
اٌّ١ٕٙةةةةةةةخ ٌةةةةةةةج ة اٌؾةةةةةةة ن س ٔغةةةةةةةب ح ٚرصةةةةةةةٕ١ة عٍةةةةةةةٛد ٚي١ب ةةةةةةةخ س ةةةةةةةيٚح ٍةةةةةةة ٝاٌفةةةةةةة ة
اٌزّ١ٍ٠ٛةةةةةةةةخ ِةةةةةةةةٓ يةةةةةةةةيي عٙةةةةةةةةبد رّ٠ٛةةةةةةةةً اٌّشةةةةةةةة  ٚبد اٌصةةةةةةةةا ١ح ٚاٌّزٛسةةةةةةةةطخ ٚاٌّزٕب٘١ةةةةةةةةخ
اٌصةةةةةةا  ٚةةةةةة ػ ةةةةةة ة رصةةةةةةد٠ ٠خ ٌ ّٕزغةةةةةةةبد اٌّشةةةةةة  ٚبد اٌشةةةةةةجبث١خ ةةةةةةٓ ٠ةةةةةةك عٙةةةةةةةب
رّٕ١خ اٌصبد اد ٚاٌٛا داد.
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 -1مصادر التلوث البٌئً بالمحافظة
البـــــٌان

صرف صحً

صرف صناعً

حضر/رٌف

المــــواقـــــــــع الـمـضـــــارة

تعــداد
الســكان
المضـــارٌن

نسبة السكان
المضارٌن إلى
إجمالً السكان

مــالحـــــــــــظـات

حضر

مدٌنة فاٌد

81281

%9968

مناطق محرومة من وجود شبكة صرف صحً وجاري العمل فً
إنشاء شبكة صرف صحً بها

حضر

مدٌنة أبو صوٌر بجمٌع توابعها

65189

%855

جاري إنشاء شبكة صرف صحً

حضر

عزبة ناصر والسبع عمارات ومساكن التوفٌق بمدٌنة القنطرة شرق

9855

%22

وذلك إلنخفاض الطاقة التصمٌمٌة عن الطاقة الفعلٌة لمحطة
المعالجة

رٌف

عزبة علً عٌد بقرٌة نفٌشة بمركز اإلسماعٌلٌة

6699

%15

ــــــ

رٌف

منطقة ك 7غرب بقرٌة الفردان بمركز اإلسماعٌلٌة

2275

%855

رٌف

جمٌع توابع قرٌة عٌن غصٌن بمركز اإلسماعٌلٌة

87585

%855

ــــــ
تم الموافقة من الهٌئة القومٌة لتنفٌذ المشروعات (الجهاز التنفٌذي
لمٌاه الشرب والصرف الصحً ) إلنشاء الشبكة وجاري التنفٌذ

رٌف

مركز أبوصوٌر بجمٌع توابعه

878295

%855

رٌف

القرى التابعة لمركز التل الكبٌر

86888

%82

رٌف

القرى التابعة لمركز فاٌد

17667

%7668

رٌف

القرى التابعة لمركز القنطرة غرب

81725

%86

رٌف

جلبانه واالبطال والسالم القرى التابعة لمركز القنطرة شرق

27671

%76

حضر

محطة الرفع الرئٌسٌة للصرف الصحً بأبوعطوة بمدٌنة اإلسماعٌلٌة (ٌصب فٌها الصرف
الصناعً الخاص بالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعٌة األولى والثانٌة ) حٌث تصب فً
سرابٌوم

جمٌع سكان
سرابٌوم

%855

حضر

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

ــــــ

ــــــ

رٌف

محطة  68بالمالك بقرٌة الجزٌرة الخضراء بمركز التل الكبٌر

8255

%8
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ــــــ
ـــــ

ٌصب الصرف الصناعً فً محطات الصرف الصحً بعد معالجته
داخلٌا ً فً المصانع ( ٌلزم كل مصنع بمعالجة خاصة به ) مما ٌجعل
المواقع المضارة هً المناطق التً ٌصب فٌها الصرف ال
صحً المختلط بالصرف الصناعً
شركة الشمس لإلنتاج الزراعً ( تدوٌر مخلفات زراعٌة إلنتاج
سماد عضوي ( كومبست )

5

صرف زراعً

جمٌع
السكان
جمٌع
السكان
26867

%855

71886

%98

68657

%75

حٌث ٌمر مصرف الوادي للصرف الزراعً بهذه القرى

6777

%82

ــــــ

155

%855

ــــــ

85555

%77

ــــــ

رٌف

مقلب قمامة عشوائً بعزبة عبد الناصر بمدٌنة فاٌد

7555

%86

حضر

مناطق تجمع عشوائٌة فً قرٌة المناٌف بمركز أبو صوٌر

85555

%568

رٌف

مناطق تجمع عشوائٌة فً أماكن متفرقة فً م6م التل الكبٌر

ــ

ــ

حضر

المنطقة المحٌطة بالمستشفى المركزي بمدٌنة التل الكبٌر

9555

%6

حضر

عدد واحد مصنع طوب فً عزبة أبوجرٌش بمدٌنة أبوصوٌر

7555

%9

رٌف

عزبة عطٌة الناظر بقرٌة أبو عاشور بمركز التل الكبٌر
ال ٌوجد

7555
ال ٌوجد

%66
ال ٌوجد

رٌف

شمال اإلسماعٌلٌة

رٌف

البالح بقرٌة الرٌاح (ٌصب فً قناة السوٌس ) بمركز ومدٌنة القنطرة غرب

رٌف

المحسمة القدٌمة بمركز ومدٌنة القصاصٌن الجدٌدة
عزبة علً عٌد والحلوس وأبوعطوه التابعٌن لقرٌة نفٌشة بمركز
اإلسماعٌلٌة
قرٌة المحسمة الجدٌدة وقرٌة السبع آبار غربٌة وقرٌة السبع آبار شرقٌة
وقرٌة المناٌف بمركز أبوصوٌر
مقلب تجمٌع قمامة بمٌدان مصطفى كامل بحً أول بمدٌنة اإلسماعٌلٌة
مقلب تجمٌع قمامة بمنطقة ك 88غرب طرٌق الصالحٌة بقرٌة الفردان
بمركز اإلسماعٌلٌة
مقلب قمامة عمومً بشارع العرٌش ومدفن صحً بالمدٌنة الجدٌدة بمركز
ومدٌنة القنطرة شرق

رٌف
رٌف
حضر
رٌف

مقالب القمامة

صرف مخلفات
مصانع طوب
مصانع أسمنت

حضر

%855
%855

مصدر البٌان  -:اإلدارة العامة لصرف اإلسماعٌلٌة وإدارة االستثمار بدٌوان عام المحافظة والمراكز والمدن
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ٌعد الضرر واقع على جمٌع سكان محافظة اإلسماعٌلٌة
حٌث ٌصب الصرف الزراعً فً مٌاه قناة السوٌس أو
ٌعاد استخدامه دون معالجة فً ري األراضً الزراعٌة
مع األخذ فً اإلعتبار أنه ٌتم صب  7محطات معالجة
صرف صحً فً محطات صرف الصرف الزراعً
حٌث ٌمر مصرف الوادي ومصرف أبو جاموس
للصرف الزراعً بهذه القرى

تم التعاقد مع مصنع تدوٌر القمامة بأبوبلح على رفع
القمامة من المقلب ونقلها وتدوٌرها بالمصنع
ٌتم تجمٌع القمامة فً مناطق متفرقة بقرٌة المناٌف لنقلها
للمقلب العمومً بأبوبلح
ــــــ
تعتبر محرقة المخلفات الطبٌة بالمسنشفى المركزي بمدٌنة
التل الكبٌر غٌر مطابقة للمواصفات
ٌوجد المصنع بالمنطقة الجبلٌة بعزبة أبوجرٌش بالقرب
من الكتلة السكانٌة
ـــــــــ
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** التعلٌق ٌ -:تضح من البٌان السابق ما ٌؤتً -:
أوالً  -:أن مصادر التلوث البٌئً بمحافظة اإلسماعٌلٌة تنحصر فً ( الصرف الصحً والصرف الصناعً والصرف الزراعً وصرف
المخلفات ومقالب القمامة ومصانع الطوب )
ثانٌا ً  -:أن المواقع المتضررة من الصرف الصحً تتمثل فً المناطق المحرومة من وجود أو عدم استكمال شبكة الصرف الصحً بها
وٌبلغ إجمالً عدد السكان المتضرر فً هذه المواقع نحو (  )785699نسمه وهً بالترتٌب من حٌث عدد السكان المتضرر كما ٌلً .....
 -8مركز أبوصوٌر بجمٌع توابعه بنسبة تبلغ  %66تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 -2القرى التابعة لمركز فاٌد بنسبة  %8668تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 -6ثم القرى التابعة لمركزالتل الكبٌر بنسبة  %8668تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 -7ثم مدٌنة أبو صوٌر بجمٌع توابعها بنسبة  %966تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 -8ثم جلبانه واألبطال والسالم القرى التابعة لمركز القنطرة شرق بنسبة  %867تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف
الصحً
ً
 -9القرى التابعة لمركز القنطرة غرب بنسبة تبلغ  %762تقرٌبا من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 -7ثم مدٌنة فاٌد بنسبة  %7تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 - 1ثم جمٌع توابع قرٌة عٌن غصٌن بمركز اإلسماعٌلٌة بنسبة  %661تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 - 6ثم عزبة علً عٌد بقرٌة نفٌشة بمركز اإلسماعٌلٌة بنسبة  %262تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
 - 85ثم عزبة ناصر والسبع عمارات ومساكن التوفٌق بمدٌنة القنطرة شرق بنسبة  %867تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من
الصرف الصحً
 -88وأخٌراً منطقة ك 7غرب بقرٌة الفردان بمركز اإلسماعٌلٌة بنسبة  %568تقرٌبا ً من إجمالً عدد السكان المتضرر من الصرف الصحً
ثالثا ً  -:أن المواقع المتضررة من الصرف الصناعً تتمثل فً المناطق التً ٌصب فٌها الصرف الصحً المختلط بالصرف الصناعً وهً
تتمثل فً
مواقع صب محطات الصرف الصحً لثالث محطات هم ....
 محطة الرفع الرئٌسٌة بأبوعطوة بمدٌنة اإلسماعٌلٌة ( ٌصب فٌها الصرف الصناعً الخاص بالمنطقة الحرة و المنطقة الصناعٌة األولى والثانٌة ) حٌث تصب فً سرابٌوم
 -محطة معالجة الصرف الصحً بالمدٌنة الجدٌدة بالقنطرة شرق
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 محطة  68بالمالك بقرٌة الجزٌرة الخضراء بمركز التل الكبٌر (حٌث ٌوجد شركة الشمس لإلنتاج الزراعً ( تدوٌر مخلفات زراعٌةإلنتاج سماد عضوي ( كومبست )
رابعا ً  -:المواقع المتضررة من الصرف الزراعً هً بالترتٌب حسب عدد السكان المتضرر ....
 -8شمال اإلسماعٌلٌة
 -2قرٌة المحسمة الجدٌدة وقرٌة السبع آبار غربٌة وقرٌة السبع آبار شرقٌة وقرٌة المناٌف بمركز أبوصوٌر
 -6عزبة علً عٌد والحلوس و أبوعطوه التابعٌن لقرٌة نفٌشة بمركز اإلسماعٌلٌة
 -7المحسمة القدٌمة بمركز ومدٌنة القصاصٌن الجدٌدة
 -8البالح بقرٌة الرٌاح بمركز ومدٌنة القنطرة غرب
خامسا ً ٌ -:وجد عدد (  ) 9مناطق على مستوى المحافظة متضررٌن من مقالب القمامة وبلغ إجمالً عدد السكان المتضررٌن نحو
(  ) 77277نسمه باإلضافة إلى أماكن تجمعات متناثرة على مستوىم6م التل الكبٌر وترتٌبها كما ٌلً 6666
 -8المدٌنة الجدٌدة بمركز ومدٌنة القنطرة شرق حٌث نسبة السكان المتضررٌن من إجمالً سكان المناطق المتضررة بلغت نحو %9766
تقرٌبا ً
 -2مناطق تجمع عشوائٌة فً قرٌة المناٌف بمركز أبو صوٌر حٌث نسبة السكان المتضررٌن من إجمالً سكان المناطق المتضررة بلغت
نحو  %8668تقرٌبا ً
 -6مٌدان مصطفى كامل بحً أول بمدٌنة اإلسماعٌلٌة حٌث نسبة السكان المتضررٌن من إجمالً سكان المناطق المتضررة بلغت نحو
 %8267تقرٌبا ً 6
 -7عزبة عبد الناصر بمدٌنة فاٌد حٌث نسبة السكان المتضررٌن من إجمالً سكان المناطق المتضررة بلغت نحو  %867تقرٌبا ً
 -8منطقة ك 88غرب طرٌق ا لصالحٌة بقرٌة الفردان بمركز اإلسماعٌلٌةحٌث نسبة السكان المتضررٌن من إجمالً سكان المناطق
المتضررة بلغت نحو  %868تقرٌبا ً 6
 -9باإلضافة إلى مناطق تجمع قمامة عشوائبة فً أماكن متفرقة فً م6م التل الكبٌر 6
سادسا ً ٌ -:وجد صرف مخلفات طبٌة فً المنطقة المحٌطة بالمست شفى المركزي بمدٌنة التل الكبٌرحٌث تعتبر محرقة المخلفات الطبٌة
بالمسنشفى المركزي بمدٌنة التل الكبٌر غٌر مطابقة للمواصفات6
سابعا ً -:بلغ إجمالً عدد السكان المتضرر من مصانع الطوب على مستوى المحافظة (  ) 88555نسمة وهم منحصرٌن فً عزبة عطٌة
الناظر بقرٌة أبو عاشور بمركز التل الكبٌر حٌث بلغت نسبة السكان المتضرر  %9669تقرٌبا ً من إجمالً المتضررٌن على مستوى
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المحافظة وعزبة أبوجرٌش فً م6م أبوصوٌر حٌث ٌقع بالقرب من الكتلة السكانٌة وتبلغ نسبة السكان المتضرر نحو  %6967تقرٌبا ً من
إجمالً المتضررٌن على مستوى المحافظة 6
ثامنا ً  -:ال توجد مصانع أسمنت على مستوى المحافظة
** التوصٌات -:
 -8ضرورة عدم صب الصرف الصحً سواء معالج أم ال أو مختلط بالصرف الصناعً أم ال أو مختلط بالصرف الزراعً أم ال فً بحٌرة
التمساح
ً
أو البحٌرات المرة أو قناة السوٌس لعدم التأثٌر سلبا على الثروة السمكٌة وصحة المواطنٌن والحفاظ على مٌاه البحٌرات
 -2عدم استخدام الصرف الزراعً فً ري المحاصٌل الزراعٌة أو الزراعات المستخدمة فً اإلستهالك األدمً لعدم اإلضرار بصحة
المواطنٌن
 -6مراعاة المواصفات القٌاسٌة الصحٌة العالمٌة فً معالجة الصرف الصناعً والصرف الصحً
 -7إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعً بالمقاٌٌس الصحٌة العالمٌة
 -8إنشاء مقلب عمومً رسمً ومدفن صحً بالمعاٌٌر القٌاسٌة بكل مركز ومدٌنة على مستوى المحافظة مع الصٌانة الدورٌة لهذه المواقع
والقضاء على ظاهرة تعدد أماكن تجمٌع القمامة و حصرها فً مواقع مناسبة
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 -2منشآت المحافظة على البٌئة بالمحافظة
المنشؤة
مركز/حً

حدائق
عامة

عدد
المحمٌات
الطبٌعٌة

محطات
رصد بٌئً

مقالب قمامة و مدافن صحٌة

َ َ.اإلسّب ١ٍ١خ

58

ٛ٠عد

ِ ( 4مٍت ّ ِٟٛث ث ٛثٍؼ ِٚ -مٍت رغّ١ة ِعٍفبد ثّ١داْ ِصطفٝ
وبًِ ِٚ -مٍت ّ ِٟٛثبٌّسزمجً ِٚ-د ٓ ث ثٛثٍؼ ٌّعٍفبد اٌمّبِخ اٌزٟ
٠صٍؼ رد٘ ٠ٚب ؽ١ش رد ٓ ثبٌ دَ ثبٌىسجبْ اٌ ٍِ١خ )  19 +دِبوٓ
رغّ١ة شٛاا١خ ٌٕمً اٌّعٍفبد ٌّصٕة اٌزد٠ٚ

ٛ٠عد

َ َ.دثٛا٠ٛ

8

ٛ٠عد

ِ ( 4مبٌت شٛاا١خ )

ٛ٠عد

َ َ.ب٠د

15

 ( 1اٌابثخ
اٌشغ ٠خ
ثس اث) َٛ١

مصانع
تدوٌر
القمامة

محطات معالجة صرف صحً

 ( 1ثّٕطمخ
دثٛثٍؼ اٌزبث خ
ٌم ٠خ
اٌ ج ١خ )

 ٠بٌظ اٌص ن اٌصؾ ٟثٗ ٟ
ِؾطخ اٌّ بٌغخ اٌ ا١س١خ
ثس اث َٛ١ثّ و ِٚدٕ٠خ ب٠د

ٛ٠عد

ِ ( 1مٍت لّبِخ شٛاا ٟث ثخ جد إٌبا )

ٛ٠عد

ٛ٠عد

َ َ.اٌزً اٌىج١

27

ٛ٠عد

ٛ٠عد دِبوٓ رغّة شٛاا١خ

ٛ٠عد

ٛ٠عد

َ َ.اٌمٕط ح
ة

18

ٛ٠عد

ِ ( 3مبٌت شٛاا١خ )

ٛ٠عد

ٛ٠عد

َ َ.اٌمٕط ح
ش ق

11

ٛ٠عد

ِ 1مٍت ّ ( ِٟٛثغٕٛة ش ق اٌّدٕ٠خ ) ِ 1 +د ٓ اؾ( ٟثغٕٛة
ش ق اٌّدٕ٠خ اٌغد٠دح )

ٛ٠عد

ٛ٠عد

َ َ.اٌمصبآ١
اٌغد٠دح

11

ٛ٠عد

ِ1مٍت شٛااٛ٠ ( ٟعد ثبٌدٚا٠ٚس ثم ٠خ اٌسيَ )

ٛ٠عد

ٛ٠عد

اإلجــّبٌٍ

064

1

0

0

ِ (01مٍت لّبِخ ) ِ ( 8 +ذفٓ صحٍ )  +أِبوٓ رجُّغ ػشىائُخ

مصدر البٌان  -:إدارة الحدائق والمنتزهات بدٌوان عام المحافظة والمراكز والمدن
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ِ (1ؾطخ ِ بٌغخ عب ٔ ٞشباٙب
ثم ٠خ اٌسجة ثب )
ِ ( 2ؾطخ ِ بٌغخ ا١س١خ ثم ٠خ
س اثِٚ َٛ١ؾطخ ِ بٌغخ ثغٛا
ٔمطخ ش خ ٕب ح )
ِ ( 1ؾطخ ِ بٌغخ ِ ٟدٕ٠خ اٌزً
اٌىج) ١
ِ ( 2ؾطخ ِ بٌغخ  ٟل ٠خ
دثٛيٍ١فخ ِٚؾطخ ِ بٌغخ ٟ
اٌجيػ ثم ٠خ اٌ ٠بػ )
ِ ( 2ؾطخ ِ بٌغخ ثٕفبَ
اٌؾّب٠خ ثغٛا ِؾطخ اٌسىخ
اٌؾد٠د ثبٌّدٕ٠خ اٌغد٠دح ِ ٚؾطخ
ِ بٌغخ ثٌٛٛ١ع١خ ثم ٠خ اٌزمدَ
ر ًّ )
ِ ( 1ؾطخ ِ بٌغخ ٠ك
اٌدٚا٠ٚس )
ِ ( 0 + 7حطخ ِؼبٌجخ جبسٌ
أشبإهب ) ِ( 0 +حطخ ِؼبٌجخ
ثُىٌىجُخ ال رؼًّ )

محطات معالجة صرف زراعً

ٛ٠عد
ِ (1ؾطخ ِ بٌغخ ِزٛلفخ
ث  ٚاٌص) ٌٟٛ
ٛ٠عد
ٛ٠عد
ِ ( 2ؾطخ ِ بٌغخ  ٟل ٠خ
اٌج١بع١خ ِٚؾطخ ِ بٌغخ ٟ
ل ٠خ إٌص )
ٛ٠عد

ٛ٠عد
ِ( 0 + 8حطخ ِؼبٌجخ
ِزىلفخ)
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** اٌزؼٍُك َ -:زضح ِٓ اٌجُبْ اٌغبثك ِب ٍٍَ -:
أْ ِٕشآد اٌّحبفظخ ػًٍ اٌجُئخ فٍ ِحبفظخ اإلعّبػٍُُخ رزّضً فٍ ....
أوالً - :اٌؾدااك اٌ بِخ ؽ١ش ثٍغ عّبٌ ٟاٌؾدااك اٌ بِخ ( رشًّ اٌّسطؾبد اٌع ام ) ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ ( )146ؽد٠مخ بِخ ِٚسطؼ
صُ  َ.َ ٗ١ٍ٠اٌزً اٌىج١
ؽ١ش رٛعد دوج ٔسجخ  َ.َ ٟاإلسّب ١ٍ١خ ؽ١ش ثٍاذ ٔؾ %39.7 ٛرم ٠جب ث دد ( )58ؽد٠مخ ِٚسطؼ دي
دي
صُ ََ.
صُ َ َ.اٌمٕط ح ة ثٕسجخ  %12.3رم ٠جب ث دد ( )18ؽد٠مخ ِٚسطؼ دي
ثٕسجخ  %18.5رم ٠جب ث دد ( )27ؽد٠مخ ِٚسطؼ دي
ب٠د ثٕسجخ  %11.3رم ٠جب ث دد ( )15ؽد٠مخ ِٚسطؼ صُ َ َ.اٌمٕط ح ش ق  َ.َ ٚاٌمصبا ٓ١اٌغد٠دح ثٕسجخ  %6.85رم ٠جب ٌىي ِّٕٙب ث دد
.
صُ دي ١ا َ َ.دثٛا ٠ٛثٕسجخ  %5.5رم ٠جب ث دد ( )8ؽد٠مخ ِٚسطؼ دي
( )11ؽد٠مخ ِٚسطؼ دي
صبُٔب ً ٛ٠ -:عد دد (ِ )1ؾّ١خ ج١ ١خ ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ  ٟ٘ٚاٌابثخ اٌشغ ٠خ ثم ٠خ س اث َٛ١ثّ و ب٠د .
صبٌضب ً ِ -:مبٌت اٌمّبِخ ٚاٌّدا ٓ اٌصؾ١خ  ٟ٘ٚرجٍغ دد (ِ )13مٍت لّبِخ  ٚدد (ِ )2د ٓ اؾِ ( ٟد ٓ اؾ ٟ ٟاٌّدٕ٠خ اٌغد٠دح َ.َ ٟ
اٌمٕط ح ش قم ِٚد ٓ ث ث ٛثٍؼ ٌّعٍفبد اٌمّبِخ اٌز٠ ٟصٍؼ رد٘ ٠ٚب ؽ١ش رد ٓ ثبٌ دَ ثبٌىسجبْ اٌ ٍِ١خ) ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ ٚرٛ
ِمبٌت اٌمّبِخ اًٌ- :
 دد (ِ )2مٍت لّبِخ ِّ ٟ ِٟٛؾب فخ اإلسّب ١ٍ١خ ثبإلعب خ ٌ ٝدد (ِ )1مٍت رغّ١ة ِعٍفبد . دد (ِ )1مٍت لّبِخ ّ ِٟٛثّ و ِٚدٕ٠خ اٌمٕط ح ش ق . دد (ِ )4مبٌت لّبِخ شٛاا١خ ثّ و ِٚدٕ٠خ دثٛا. ٠ٛ دد (ِ )3مبٌت لّبِخ شٛاا١خ ثّ و ِٚدٕ٠خ اٌمٕط ح ة . دد (ِ )1مٍت شٛاا ٟثّ و ِٚدٕ٠خ ب٠د ٚوذٌه دد (ِ )1مٍت شٛاا ٟثّ و ِٚدٕ٠خ اٌمصبا ٓ١اٌغد٠دح . وّب ٛ٠عد دد ( ) 19دِبوٓ رغّة شٛاا١خ ٌٍمّبِخ  َ.َ ٟاإلسّب ١ٍ١خ ِة دد ِٓ ا ِبوٓ اٌ شٛاا١خ اٌّزٕبص ح ٍِ ٝسز ِ ٜٛو ِٚدٕ٠خاٌزً اٌىج. ١
ساثؼب ً ِ -:صبٔة رد ٠ٚاٌمّبِخ ؽ١ش ٛ٠عد ِصٕة ردٌٍ ٠ٚمّبِخ ٚاؽد ِٕ ٟطمخ دثٛثٍؼ اٌزبث خ ٌم ٠خ اٌ ج ١خ .ًّ ٠ ٛ٘ٚ
خبِغب ً ِ -:ؾطبد ِ بٌغخ اٌص ن اٌصؾ ٟؽ١ش ٛ٠عد دد (ِ )9ؾطبد ِ بٌغخ ا ن اؾ ٟثّؾب فخ اإلسّب ١ٍ١خ ورىصَؼهُ وّب ٍٍَ ..
 دد (ِ )2ؾطخ ِ بٌغخ  َ.َ ٟب٠د ّ٘ٚب ِؾطخ اٌّ بٌغخ اٌ ا١س١خ ثس اثِٚ َٛ١ؾطخ اٌّ بٌغخ ثفٕب ح ثٕسجخ  %22.2رم ٠جب ِٓ عّبٌِٟؾطبد ِ بٌغخ اٌص ن اٌصؾِ ٍٝ ٟسز ٜٛاٌّؾب فخ .
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 دد (ِ ) 2ؾطخ ِ بٌغخ  َ.َ ٟاٌمٕط ح ة ّ٘ب ِؾطخ ِ بٌغخ ث ثٛيٍ١فخ ِٚؾطخ ِ بٌغخ ثبٌ ٠بػ ثٕسجخ  %22.2رم ٠جب ِٓ عّبٌِٟؾطبد ِ بٌغخ اٌص ن اٌصؾِ ٍٝ ٟسز ٜٛاٌّؾب فخ
 دد (ِ ) 2ؾطخ ِ بٌغخ  َ.َ ٟاٌمٕط ح ش ق ّ٘ٚب ِؾطخ ِ بٌغخ ثٕفبَ اٌؾّب٠خ ثبٌّدٕ٠خ اٌغد٠دح ِٚؾطخ ِ بٌغخ ثٌٛٛ١ع١خ ثم ٠خ اٌزمدَ ٟ٘ٚر ًّ ثٕسجخ  %22.2رم ٠جب ِٓ عّبٌِ ٟؾطبد ِ بٌغخ اٌص ن اٌصؾِ ٍٝ ٟسز ٜٛاٌّؾب فخ
 دد (ِ )1ؾطخ ِ بٌغخ ِ ٟدٕ٠خ اٌزً اٌىج ١ثٕسجخ  %11.1رم ٠جب ِٓ عّبٌِ ٟؾطبد ِ بٌغخ اٌص ن اٌصؾِ ٍٝ ٟسز ٜٛاٌّؾب فخ دد (ِ ) 1ؾطخ ِ بٌغخ  َ.َ ٟاٌمصبا ٓ١اٌغد٠دح ٠ ٟك اٌدٚا٠ٚس ثٕسجخ  %11.1رم ٠جب ِٓ عّبٌِ ٟؾطبد ِ بٌغخ اٌص ن اٌصؾٍِٟ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ
 دد (ِ )1ؾطخ ِ بٌغخ عب ٔ ٞشبؤ٘ب ثم ٠خ اٌسجة ثب ثّ و ِٚدٕ٠خ دثٛا ٠ٛثٕسجخ  %11.1رم ٠جب ِٓ عّبٌِ ٟؾطبد ِ بٌغخ اٌص ناٌصؾِ ٍٝ ٟسز ٜٛاٌّؾب فخ .
دد (ِ )3ؾطبد ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ ِٕ ٟ٘ٚؾص ح  ٟا٢ر-: ٟ
عبدعب ً ِ -:ؾطبد ِ بٌغخ ا ن ا  ٟؽ١ش ٛ٠عد
 -1دد (ِ )2ؾطخ ِ بٌغخ  ٟل ٠خ اٌج١بع١خ ِٚؾطخ ِ بٌغخ  ٟل ٠خ إٌص ثّ و اٌمٕط ح ة .
 -2دد (ِ )1ؾطخ ِ بٌغخ  َ.َ ٟدثٛاِ ٟ٘ٚ ٠ٛؾطخ ِ بٌغخ ا ن ا ِ ٟاٍمخ .
عبثؼب ً ٛ٠ -:عد ِمٍت ِّ ٚ ِٟٛمٍت شٛاا ٟثّ و ِٚدٕ٠خ اٌزً اٌىج١
صبِٕب ً ٛ٠ -:عد ِؾطبد اد ث١ئ ٟثّؾب فخ اإلسّب ١ٍ١خ
اٌزىصُبد -:
ٔ -1شبم ِؾطبد ِ بٌغخ ٌٍص ن اٌ ا  ٟثبٌّمب١٠س اٌصؾ١خ اٌ بٌّ١خ
ٔ -2شبم ِمٍت ّ ِٟٛثىً ِ و ِ ٚدٕ٠خ ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ ِة اٌص١بٔخ اٌد٠ ٚخ ٌٙذٖ اٌّٛالة  ٚاٌم بم ٍ ٝب٘ ح
ر دد دِبوٓ رغّ١ة اٌمّبِخ  ٚؽص ٘ب ِٛ ٟالة ِٕبسجخ ث ١دح ٓ اٌىزٍخ اٌسىبٔ١خ .
ٔ -3شبم ِؾطخ اد ث١ئِ ٍٝ ٟسز ٜٛاٌّؾب فخ ّ٘١زٙب  ً ٟززبػ لٕبح اٌس٠ٛس اٌغد٠د  ٚرغبٖ اٌزّٕ١خ اإللزصبد٠خ ٌٍّؾب فخ
 -4ر١ٙئخ  ٚرد ٠ت اٌىٛاد اٌفٕ١خ اٌي ِخ ٌٍ ًّ ِ ٟغبي دا ح  ٚرشإِ ً١فِٛخ إٌفب خ .
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 -3جمعٌات و شركات النظافة بالمحافظة
جمعٌات نظافة
البٌان مركز/حً

عدد

عدد

شركات نظافة

عدد العمال

الجمعٌات المعدات ذكور

إناث

مركز ومدٌنة اإلسماعٌلٌة

86

مركز ومدٌنة أبوصوٌر

6

مركز ومدٌنة فاٌد

8

مركز ومدٌنة التل الكبٌر

7

متــوقـــــــفة عن

مركز ومدٌنة القنطرة غرب

6

العـــمل

مركز ومدٌنة القنطرة شرق

6

مركز ومدٌنة القصاصٌن
الجدٌدة
اإلجــــــمالً

عدد الشركات

عدد
المعدات

جهود محلٌات
عدد العمال
ذكور

إناث

عدد المعدات

عددالعمال
ذكور

إناث

 11متنوع

768

862

 86متنوع

75

5

وزارة البٌئة بتارٌخ 2112/3/31م مع اإلستمرار فً قٌام

 69متنوع

78

8

الوحدات المحلٌة القرٌبة من مصنع التدوٌر (األحٌاء و م.م

 92متنوع

881

5

اإلسماعٌلٌة و م.م أبو صوٌر ) فً تجمٌع ونقل المخلفات

67متنوع

78

6

لتدوٌرها فً مصنع أبوبلح بعد فرزها للتؤكد من صالحٌتها

88متنوع

28

7

لقد تم اإلنتهاء من تجربة منظومة النظافة المدعمة من

لدخول المكن .

2
33

1

1

1

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الشئون االجتماعٌة والمراكز والمدن

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

88متنوع

75

7

263

236

151

تارٌخ البٌان ٌ -:ولٌو 2112م
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** اٌزؼٍُك َ -:زضح ِٓ اٌجُبْ اٌغبثك ِب ٍٍَ -:
 -0عّبٌ ٟدد عّ ١بد إٌفب خ ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ ؽز َ2118 ٛ١ٌٛ٠ ٝثٍغ (  ) 39عّ ١خ ٚعٙ ١ب ِزٛلفخ ٓ اٌ ًّ .
 -2لد رُ اإلٔزٙبم ِٓ رغ ثخ ِٕفِٛخ إٌفب خ اٌّد ّخ ِٓ  ٚا ح اٌج١ئخ ثزب ٠د ِ َ31/3/2117ة اإلسزّ ا  ٟل١بَ اٌٛؽداد اٌّؾٍ١خ اٌم ٠جخ ِٓ ِصٕة اٌزد٠ٚ
(ا ؽ١بم  َ.َ ٚاإلسّب ١ٍ١خ  َ.َ ٚدث ٛا ٟ ) ٠ٛرغّ١ة ٔٚمً اٌّعٍفبد ٌزد٘ ٠ٚب ِ ٟصٕة دثٛثٍؼ ث د ٘ب ٌٍز ود ِٓ ايؽ١زٙب ٌديٛي اٌّىٓ
 -3رٛعد عٛٙد ِؾٍ١بد ِٕ ٟفِٛخ إٌفب خ ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ ِزّضٍخ ِ ٟداد اٌّ او ٚاٌّدْ ثبٌّ داد ٚاٌ ّبٌخ اٌي ِخ ٌٍٕفب خ وّب ٍٍَ
 ٛ٠عد  َ.َ ٟاإلسّب ١ٍ١خ دد  ِ 88دح ِزٕ ٛخ  ٚدد  567بًِ ٔفب خ ثٕسجخ  %76.7رم ٠جب الو %23.3 ٚ ٛرم ٠جب ٔبس  ٠ ٛ٘ٚر ٟ ٟاٌّ رجخ ا ِٓ ٌٝٚؽ١ش دد اٌّ داد  ٚدد اٌ ّبي .
 ٛ٠عد  َ.َ ٟاٌزً اٌىج ١دد ( ِ )62دح ِزٕ ٛخ  ٚدد ( )118بًِ عّ ُٙ ١الو ٠ ٛ٘ٚ ٛر ٟ ٟاٌّ رجخ اٌضبٔ١خ ِٓ ؽ١ش دد اٌّ داد  ٚدد اٌ ّبي ٛ٠عد  َ.َ ٟب٠د دد ( ِ )36دح ِزٕ ٛخ  ٚدد ( )42بًِ ِٕ ُٙثٕسجخ  %97.6رم ٠جب الو %2.4ٚ ٛرم ٠جب ٔبس  ٠ ٛ٘ٚر ٟ ٟاٌّ رجخ اٌضبٌضخ ِٓ ؽ١ش دداٌّ داد ٚاٌّ رجخ اٌعبِسخ ِٓ ؽ١ش دد اٌ بٍِٓ١
 ٛ٠عد  َ.َ ٟاٌمٕط ح ة دد ( ِ )34دح ِزٕ ٛخ  ٚدد ( )51بًِ ثٕسجخ  %82رم ٠جب الو %18 ٚ ٛرم ٠جب ٔبس  ٠ ٛ٘ٚر ٟ ٟاٌّ رجخ اٌ اث خ ِٓ ؽ١شدد اٌّ داد ٚاٌّ رجخ اٌضبٌضخ ِٓ ؽ١ش دد اٌ بٍِٓ١
 ٛ٠عد  َ.َ ٟدث ٛا ٠ٛدد ( ِ )19دح ِزٕ ٛخ  ٚدد ( ) 41بًِ عّ ِٓ ُٙ ١اٌذو ٠ ٛ٘ٚ ٛر ٟ ٟاٌّ رجخ اٌعبِسخ ِٓ ؽ١ش دد اٌّ داد ٚاٌّ رجخ اٌسبدسخِٓ ؽ١ش دد اٌ بٍِٓ١
 ٛ٠عد  َ.َ ٟاٌمٕط ح ش ق ٚوذٌه َ َ.اٌمصبا ٓ١اٌغد٠دح دد ( ِ ) 15دح ِزٕ ٛخ ّ٘ٚب  ٠ر١بْ  ٟاٌّ رجخ اٌسبدسخ ٚا ي ١ح ِٓ ؽ١ش دد اٌّ داد ثّٕ١ب  ٠رَٟ َ.اٌمصبا ٓ١اٌغد٠دح  ٟاٌّ رجخ اٌ اث خ ِٓ ؽ١ش دد اٌ ّبي ؽ١ش ثٍغ ( )44بًِ ثٕسجخ  %91رم ٠جب ِٓ اٌذو %9ٚ ٛرم ٠جب ِٓ اإلٔبس ثّٕ١ب  ٠رَ.َ ٟ
اٌمٕط ح ش ق  ٟاٌّ رجخ اٌسبث خ ِٓ ؽ١ش دد اٌ ّبي اٌذ ٞثٍغ ( )25بًِ ثٕسجخ  %84رم ٠جب ِٓ اٌذو %16ٚ ٛرم ٠جب ِٓ اإلٔبس .
** اٌزىصُبد -:
 -0ع  ٚح اٌزٕس١ك ث ٓ١اٌغّ ١بد ا ٍ٘١خ اٌعباخ ثبٌٕفب خ ِة عٛٙد اٌّؾٍ١بد ٍِ ٝسز ٜٛاٌّؾب فخ إل٠غبد ِشب وخ بٌخ  ٟرطِٕ ٠ٛفِٛخ إٌفب خ .
 -2سزعداَ اٌٛسباً ٚاٌّ داد اٌؾد٠ضخ ِٕ ٟفِٛخ إٌفب خ إليزصب اٌٛلذ ٚاٌغٙد ٚر ف ُ١اٌىفبمح .
 -3ع  ٚح رٛع ٗ١اٌز١ ٛخ اٌسٍٛو١خ ٌٍّٛا ٕٚ ٓ١اٌ بٍِ ٓ١ثبٌّصبٔة  ٚاٌّسزشف١بد ٚاٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌعدِ١خ  ٟاٌز بًِ ِة اٌّعٍفبد ث ٔٛا ٙب

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

ػذد َىٌُى 8102

14

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

ػذد َىٌُى 8102

 -1رؼذاد اٌغىبْ اٌزمذَشي ػٓ ػبَ 8107
اٌجُبْ  /اٌّشاوض

ِشوض االعّبػٍُُخ

َ َ.أثى صىَش

ِذَٕخ اٌزً اٌىجُش

ِشوض اٌمصبصُٓ

ِشوض اٌمٕطشح غشة

ِشوض فبَذ

ِشوض اٌمٕطشح ششق

جٍّخ
االجّبًٌ

رؼذاد اٌغىبْ اٌزمذَشٌ ثبالٌف ٔغّخ

ػذد االعش

ِزىعط ػذد

روىس

أبس

اجّبًٌ

اٌزمذَشٌ

أفشاد االعشح

حضش

196953

187398

384351

96188

4

سَف

82388

77535

159923

31985

5

جٍّخ

279341

264933

544274

128173

4

حضش

15237

14186

29323

7331

4

سَف

93517

83286

176793

35359

5

جٍّخ

118744

97372

216116

42691

5

حضش

21366

21662

42128

11517

4

سَف

31639

28512

59151

11831

5

جٍّخ

52115

49174

111179

22337

5

حضش

11134

11671

21814

5451

4

سَف

46981

42834

89814

17963

5

جٍّخ

58114

53514

111618

23414

5

حضش

22237

21357

42594

11649

4

سَف

54218

51786

115994

21199

5

جٍّخ

76445

72143

148588

31848

5

حضش

15992

15391

31382

7846

4

سَف

53628

5914

114542

21918

5

جٍّخ

69621

66314

135924

28754

5

حضش

14372

14193

28465

7116

4

سَف

14791

13139

27829

5566

5

جٍّخ

29162

27132

56294

12682

4

حضش

897890

828484

879967

066922

4

سَف

174061

167914

786164

066201

5

471610

411848

0111991

829792

6

اٌجُبْ

اٌّصد اٌج١بْ  :اٌغٙب اٌّ و ٌٍ ٜز جئخ اٌ بِخ ٚا ؽصبم
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ػذد َىٌُى 8102

15

مقارنه بٌن عدد الذكور واالناث فى الرٌف والحضر

2112
300000

إجمالى عدد الذكور حضر ورٌف

250000

إجمالى عدد االناث رٌف حضر

200000
150000
100000
50000
0
القنطره شرق

مركز فاٌد

القنطره غرب مركز القصاصٌن

التل الكبٌر

ابو صوٌر

االسماعٌلٌه

** اٌزؼٍُك  ِٓ :اٌجذوي اٌغبثك َزضح أْ -:
 اعّبٌ ٝدد اٌسىبْ ثداا ح اٌّؾب فخاٌّؾب فخ  289798اس ح ِٛ

ٔ 1313993سّٗ ٚاعّبٌ ٝدد ا س ثداا ح

 ٓ١ثٕسجٗ  %51ثبٌؾ

 %49ٚثبٌ ٠ة ِٚزٛسط دد

ا اد ا س ح  4ا اد.
 اعّبٌ ٝدد اٌذؤ 673431 ٛسّٗ ثٕسجٗ ٚ %52ثٍغ اعّبٌ ٝا داد ا ٔبس 631562ٔسّٗ ثٕسجٗ  ِٓ %48ا عّبٌ. ٝ
 -اسز ص ِ و ِٚد ٕٗ٠ا سّب  ٗ١ٍ١ث وج

دد ِٓ اٌسىبْ ؽ١ش ثٍغ دد اٌسىبْ 544274

ٔسّٗ ثٕسجٗ  ِٓ %42اعّبٌ ٝدد سىبْ اٌّؾب فخ  َ.َ ٗ١ٍ٠ٚاث ٛا ٠ٛؽ١ش ثٍغ ددُ٘
ٔ 216116سّٗ ثٕسجٗ  ِٓ %16ا عّبٌٚ ٝالً ِ دي ثّ و ِٚد ٕٗ٠اٌمٕط ح ش ق
ؽ١ش ثٍغ ددُ٘ ٔ 56294سّٗ ثٕسجٗ  ِٓ%4ا عّبٌ.ٝ

** اٌزىصُـــــــبد :
ا ٘زّبَ ثّ او رٕف ُ١ا س ح ٚٚسباً رٕف ُ١ا س ح ٔٚش آٌ ٝ ٛ

ا

٠ك ٚسباً

يَ اٌّعزٍفخ ث ّ٘١خ رٕف ُ١ا س ح.
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 -8رطىس أػذاد اٌغىبْ حغت اٌحبٌخ اٌزؼٍُُّخ ثبٌّحبفظخ
ػذد اٌغىبْ ػبَ 8108
روىس

اٌجُبْ

ػذد اٌغىبْ ػبَ 8104
روىس

أبس

ػذد اٌغىبْ ػبَ 8107
روىس

أبس

االجّبًٌ
حضش

سَف

سَف

حضش

أبس

االجّبًٌ
سَف

حضش

سَف

حضش

االجّبًٌ
حضش

سَف

اًِ

61101

60608

20788

11084

17061

47849

84794

34113

41299

َمشأ وَىزت

00681

7898

09102

2014

1960

08167

8809

2631

8069

الً ِٓ جبِؼً

069201

061181

829241

064088

041868

114447

816111

092946

611846

جبِؼً

14187

82178

46018

14884

82094

46688

41180

81162

001199

االجّبًٌ

817871

807018

686718

881821

889288

681618

181444

828768

419600

اٌّصذس اٌجُبْ  :اٌجهبص اٌّشوضي ٌٍزؼجئه اٌؼبِه واالحصبء واٌهُئه اٌؼبِه ٌّحى االُِه

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس
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ربسَخ اٌجُبْ َ :ىٌُـه 8102
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تطور اعداد السكان حسب الحاله التعلٌمٌة

اجمالى عدد السكان عام 2588
إجمالى عدد السكان عام 2589
إجمالى عددالسكان 2587

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
جامعى

اقل من جامعى

ٌقرأوٌكتب

امى

** اٌزؼٍُك ٔ :الحع ِٓ اٌجذوي اٌغبثك أْ :
 أعفب2116

 ٝاعّبٌ ٝا داد ا ِ ٓ١١ييي سٕٛاد اٌّمب ٔخ ؽز ٝثٍاذ ا

داد اٌ ٝدلً ِ دي بَ  2117اٌ 61899 ٝدِ ٝثٕسجخ أعفب

 ٠بدح  ٝاعّبٌ ٝا داد دلً ِٓ عبِ  ٝثداا ح اٌّؾب فخ ييي سٕٛاد اٌّمب ٔخ ؽزٚ ٝاٍذ اثٕسجخ ٠بدح  ٓ %29بَ 2116
-

 ٓ %9.5بَ

داد اٌ ٝا ٍ ِ ٝدي ٌٙب بَ  2117أٌ 433264 ٝسّخ

٠بدح اعّبٌ ٝا داد اٌسىبْ ؽست اٌؾبٌٗ اٌز ٍِ ٍٝ ٗ١ّ١سز ٜٛاٌّؾب فخ بَ 2117أٌ 619411 ٝسّٗ ثٕسجٗ  ٓ %26بَ .2116

** اٌزىصُبد :
 تحفٌز الخرجٌن وتأهٌلهم للقٌام بمحو امٌة عدد من االمٌن عن طرٌق فصول محو االمٌة 6 -التوعٌه عن طرٌق الدورات فى تنظٌم االسره فى المراكز الصحٌه6
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-3رطىس اػذاد اٌغىبْ حغت اٌحبٌخ االجزّبػُخ :
ػذد اٌغىبْ اٌزمذَشٌ ػبَ8108
اٌجُبْ

روىس

ػذد اٌغىبْ اٌزمذَشٌ ػبَ 8104
روىس

أضً

روىس

أضً

اجّبًٌ
حضش
ا

سَف

حضش

سَف

ػذد اٌغىبْ اٌزمذَشٌ ػبَ 8107
أضً

اجّبًٌ
حضش

سَف

حضش

سَف

اجّبًٌ
سَف

حضش

حضش

سَف

ة

116616

86271

192876

113252

93725

216977

114924

62665

177589

ِز ٚط

227757

231429

459186

193812

199171

392983

264144

263689

527833

ا ًِ

4574

35711

41274

5986

31234

37221

9734

36581

46315

ِطٍك

1316

4112

5418

1584

4323

5917

3978

7733

11711

االجّبًٌ

161861

187800

497786

106416

182681

461127

198721

171442

741662

اٌّصذس اٌجُبْ  :اٌجهبص اٌّشوضي ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ واالحصبء

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس
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تطور أعداد السكان حسب الحالة االجتماعٌة
500000
400000
إجمالى عدد السكان2588

300000

إجمالى عدد السكان 2589

200000

إجمالى عدد السكان2587

100000
0

مطلق

ارمل

متزوج

** اٌزؼٍُك ٔالحع ِٓ اٌجذوي اٌغبثك أْ :
 ٌوجد تذبذب فى اجمالى عدد السكان حسب الحالة االجتماعٌة (اعزب – متزوج – مطلق – أرمل ) بدائرة المحافظةة خةالل سةنوات البٌةان حتةى وصةلتاالعداد عام )796771 ( 2587نسمة منهم أعزب عددهم ( )877816بنسبة  % 26من االجمالى ومتزوج عددهم ()827166نسمة بنسبة  %96مةن
االجمالى أرمل ( )79688نسمة بنسبة  %9من االجمالى ومطلق عددهم ( )88788نسمة بنسبة  %2من االجمالى

** اٌزىصُبد :
 توفٌر فرص العمل للشباب إلٌجاد دخل مناسب لتكوٌن اسرة

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس
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 -6رطىس ِؼذي اٌضَبدح اٌطجُؼُخ
َ

اٌؼبَ

ِؼذي اٌّىاٌُذ
٠ ٚة

ؽ

ِؼذي اٌىفُبد
اعّبٌٝ

٠ ٚة

ؽ

ِؼذي اٌضَبدح اٌىٍُخ

اعّبٌٝ

ؽ

٠ ٚة

1

بَ 2113

%34

%5.8

%28.9

2

بَ2114

%33.8

%5.9

%27.9

3

بَ 2115

%32.3

%6.3

%26

4

بَ 2116

%31.3

%6.14

%24

5

بَ 2117

%28.3

%5.8

%23

ِصد اٌج١بْ :اٌغٙب اٌّ و ٌٍ ٜز جئخ اٌ بِخ ٚا ؽصبم

اعّبٌٝ

رب ٠د اٌج١بْ2117 ٛ١ٌٛ٠ :

** اٌزؼٍُك ٔالحع ِٓ اٌجذوي اٌغبثك أْ :
 ٠زجةةةةةة ِلشةةةةةة اٌسةةةةةةىبْ ٚاٌ ٠ةةةةةةبدح اٌطج١ ١ةةةةةةخ ِةةةةةةٓ ا٘ةةةةةةُ اٌّلشةةةةةة اد ٌم١ةةةةةةب

ِةةةةةةدٜ

اؽز١ةةةةةةةبط اٌسةةةةةةةىبْ ِةةةةةةةٓ اٌعةةةةةةةدِبد اٌصةةةةةةةؾ١خ ؽ١ةةةةةةةش أةةةةةةةٗ ثةةةةةةةد اْ رزٕبسةةةةةةةت ٘ةةةةةةةذٖ
اٌعدِبد ِة ؽغُ اٌ ٠بدح اٌسىبٔ١خ.
أعمةةةةةب

لةةةةة ِ ٝةةةةةدي اٌّٛاٌ١ةةةةةد يةةةةةيي سةةةةةٕٛاد اٌج١ةةةةةبْ ٌةةةةةذٌه أعفةةةةةة ةةةةةبَ 2117

اٌةةةةةةة %28.3 ٝثّ ةةةةةةةدي ِ %2مب ٔةةةةةةةٗ ث ةةةةةةةبَ ٚ 2116لبثٍةةةةةةةٗ أعفةةةةةةةب

يةةةةةةةيي ةةةةةةةبَ

 ِ ٝ 2117دي اٌ١ ٛبد ثّ دي ِ %1مب ٔٗ ث بَ .2116
ا ٠ةةةةةةب أعفةةةةةةب

ةةةةةة ِ ٝةةةةةةدي اٌ ٠ةةةةةةبدح اٌطج١ ١ةةةةةةٗ يةةةةةةيي ةةةةةةبَ  2117اةةةةةةجؼ %23

ثّ دي ِ %1مب ٔٗ ث بَ .2116
** اٌزىصُبد :
نوصةةةةةً بزٌةةةةةادة التوعٌةةةةةة الصةةةةةحٌة وذلةةةةةك مةةةةةن خةةةةةالل ضةةةةةرورة توسةةةةةٌع وتطةةةةةوٌر
مراكةةةةةةةةز رعاٌةةةةةةةةة االمومةةةةةةةةة والطفولةةةةةةةةة لرعاٌةةةةةةةةة الموالٌةةةةةةةةد بجمٌةةةةةةةةع المستشةةةةةةةةفٌات
والوحدات الصحٌة6
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 -0جذوي االٔزخبثبد :
ػذد اٌحبصٍُٓ ػًٍ

ِشوض/
َ

ػذد اٌّمُذَٓ فً جذاوي االٔزخبثبد

رؼذاد اٌغىبْ  02عٕه فؤوضش

ثطبلخ أزخبة

ِذَٕه /اٌجُبْ
حً

روىس

أبس

اجّبًٌ

روىس

أبس

اجّبًٌ

روىس أبس اجّبًٌ

ِحبفظخ
720887 128078 194188 210887 608718 602288

-

-

-

االعّبػٍُُخ
اجّبًٌ اٌّحبفظخ 720887 128078 194188 210887 608718 602288
اٌّصذس اٌجُبْ  :اداسح شئىْ اٌّجبٌظ واالحصبءاد اٌّشوضَخ

-

-

-

ربسَخ اٌجُبْ َ :ىٌُــــى 8102

** اٌزؼٍُكٔ -:الحع ِٓ اٌجذوي اٌغبثك أٔه َىضح :
 ر ةةةةةداد اٌسةةةةةىبْ ةةةةة ٝاٌفئةةةةةخ ِةةةةةٓ  18سةةةةةٕخ ةةةةةبوض ٘ٚةةةةة ٝاٌفئةةةةةخ اٌزةةةةةٌٙ ٝةةةةةب ؽةةةةةك
ا ٔزعةةةةةةةةةةبة ٘ٚةةةةةةةةةة ٝاعّةةةةةةةةةةبٌ 831527 ٝثٕسةةةةةةةةةةجخ  %51.3الوةةةةةةةةةةٔٚ ٛسةةةةةةةةةةةجخ
 % 49.7أةةةةةةةبس  ٚةةةةةةةدد اٌّم١ةةةةةةةد ٓ٠ةةةةةةة ٝعةةةةةةةداٚي ا ٔزعبثةةةةةةةبد اعّةةةةةةةبٌ781527 ٝ
ثٕسجخ  %51.7الؤٚ ٛسجخ  %49.3أبس .
 ثٍاذ ٔسجخ إٌبيج ِٓ %94 ٓ١اعّبٌ ٝر داد اٌسىبْ  18سٕخ وض .
 اِةةةةةب ثبٌٕسةةةةةجخ ٌ ةةةةةدد اٌؾباةةةةةٍٍ ٓ١ةةةةة ٝاٌجطبلةةةةةخ ا ٔزعبث١ةةةةةخ ٙةةةةةٛ

ٛ٠عةةةةةد ؽ١ةةةةةش

أٗ ٠زُ ا ٔزعبة ثجطبلخ اٌ لُ اٌم.ِٝٛ

** اٌزىصُبد-:
ٛٔ اةةةةةةةة ٝث ٠ةةةةةةةةبدح اٌد ب٠ةةةةةةةةخ ا ٔزعبث١ةةةةةةةةخ ٌزشةةةةةةةةغ١ة اإل ةةةةةةةة اد ٚدّ٘١ةةةةةةةةخ ٍّ١ةةةةةةةةخ
ا ٔزعبة ؽز ٝرصً إٌسجخ اٌ ٝا ٍ ِٓ ٝالٌه
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 -8األحضاة اٌغُبعُخ ثبٌّحبفظخ:
َ

اٌجُبْ

دد اٌّشز وٓ١

اسُ اٌؾ ة
الوٛ

0
8
1
6
8
4
7
2
9
01
00
08
01
06

أبس

عّبٌٝ

ٔسجخ اٌّشز وٝ ٓ١
اٌؾ ة إلعّبٌٝ
اٌّشز وٝ ٓ١
ا ؽ اة

ٔسجخ ِشب وخ
اٌّ دح إلعّبٌٝ
اٌّشز وٓ١

حضة ؽّبٖ ٓ ٚ
حضة اٌ ٛد
حضة اٌ ث ٌٍ ٝدي ٚاٌّسبٚاٖ
حضة ِسزمجً ٓ ٚ
حضة اٌزؾبٌة اٌش ج ٝا شز اوٝ
حضة ِص ثٍدٜ
حضة اٌش ت اٌدّ٠م ا ٝ
حضة اٌش ت اٌغّٜ ٛٙ
حضة اٌزغّة
حضة عجٙخ اٌزؾ  ٠اٌم١ِٛخ
حضة اٌّلرّ
حضة اٌّص  ٓ١٠ا ؽ ا
حضة لباّخ ؽت ِص
حضة ازين د ُ ِص

اٌّصذس اٌجُبْ  :اداسح شئىْ اٌطٍجخ واالرصبي اٌغُبعٍ

ربسَخ اٌجُبْ َ :ىٌُــــى 8102

** اٌزؼٍُك ِٓ-:اٌجذوي اٌغبثك ٔالحع اْ -:
ٛ٠ -عد  14ؽ ة ٍِ ٝسزِ ٜٛؾب فخ ا سّب ١ٍ١خ  ٚدد اٌّشز وِ ١ ٓ١زٛ

** اٌزىصُبد :
ٛٔ ا ٝادا ح ا رصبي اٌس١بس ٟثزغّ١ة اٌّشز و ٝ ٓ١ا ؽ اة اٌسبثمخ
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-1ػذد اٌّمبػذ اٌزً رشغٍهب اٌّشأح فً اٌّجبٌظ اٌشؼجُخ اٌّحٍُخ وِجٍظ اٌشؼت واٌشىسي ػٓ
ػبَ 8107
َ

اٌجٕذ

0

عدٚي ا ٔزعبثبد

ا ؽ اة اٌس١بس١خ
ثبٌّؾب فخ
ِ( 8مسّخ ٍ ٝؽست
دسّبم
ا ؽ اة اٌس١بس١خ
 ٟوً ِؾب فخ)

اٌجُبْ

اٌؼذد

دد اٌّمب د اٌز ٝرشاٍٙب اٌّ دح ِ ٝغٍس اٌش ت

1

دد اٌّمب د اٌز ٝرشاٍٙب اٌّ دح ِ ٝغٍس اٌشٜ ٛ

1

اعّبٌ ٝاٌّمب د  ٝاٌّغبٌس اٌش ج١خ اٌّؾٍ١خ
دد اٌّمب د اٌز ٝرشاٍٙب اٌّ دح ٝ
اٌّغبٌس اٌش ج١خ اٌّؾٍ١خ

1

دد ا بم ِغٍس
اٌش ت
جمب ٔزّبمارُٙ
اٌؾ ث١خ

1

اسُ اٌؾ ة ِسزمً

1

اازين د ُ ِص

3

لباّخ ؽت ِص

2

ؽ ة اٌّلرّ

1

ؽ ة ِسزمجً ٕٝ ٚ

1

اعّبٌٝ

8

دد ا بم ِغٍسٝ
ٚاٌش ٜ ٛجمب
ٔزّبمار ُٙاٌؾ ث١خ
اٌّصذس اٌجُبْ  :اداسح شئىْ اٌطٍجخ واالرصبي اٌغُبعٍ

1

1

ربسَخ اٌجُبْ َ :ىٌُـى 8102

** اٌزؼٍُك ػًٍ اٌجُبْ ٔ :الحع ِٓ اٌجذوي اٌغبثك أْ :
-

دد اٌّمب د اٌّ دح ِ ٝغٍس اٌش ت ِم د ٚاؽد ربثة ؽ ة لباّخ ؽت ِص ٝ٘ٚ
اٌدوز ٛح  /دِبي ق ٛ٠ٚعد ِ 7مب د عبي  ٝ ٝ٘ٚؽ ة اازين د ُ ِص وهُ
 -3اٌس١د /صبَ س د
(  -1اٌٍٛام  /دش ن ّب ح  -2اٌّسزشب  /جد اٌفزبػ جد
ِٕسٚٚ ٝاؽد  ٝلباّخ ؽت ِص  ٛ٘ٚاٌدوز / ٛسبِ٘ ٝبشُ ْ ٛ٠ٚعد ٚاؽد ربثة ؽ ة
اٌّلرّ  ٛ٘ٚاٌس١د  /دؽّد ش ١ت ٛ٠ٚعد ٚاؽد ربثة ؽ ة ِسزمجً  ُ٘ٚ ٓ ٚاٌس١د  /دؽّد
ثد اْ اٌج ٍِ ٍٝ ُ٘ٚ )ٝسز ٜٛا ثة دٚاا ٍِ ٝسزِ ٜٛؾب فخ ا سّب ١ٍ١خ ٛ٠ ٚعد
ِغٍس اٌشِ ٚ ٜ ٛغبٌس ِؾٍٟ
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** التزويــــد **
مت تزويد املكتبت مبا يلي -:
 نشررررركز مكلرررررم مفظةمررررر
الغكبي .
رة م

ررررر الغكبيررررر ررررررة شررررر ك يةنيررررر  8102صررررر ك

م

رررررر الب ررررررك ان مررررررك رررررررة شرررررر ك يةنيرررررر 8102
 نشرررررركز مكلررررررم مفظةمرررررر م
الب ك ان مك .
ص ك رة م
 الجكيرررررررر ز الكوررررررررمي ةالةدرررررررر يئ المصرررررررركي  /صرررررررر ك رررررررررة ال ييرررررررر الف مرررررررر
لظمط بئ انميكي .

** نشراث احملافظاث **
وردث نشراث احملافظاث اآلتيت -:
 -م

الغكبي  -م

الب ك ان مك – الجكي ز الكومي ةالةد يئ المصكي .

** دراساث وأحباث **
* اسن الدراست :

دراسة فنٌة حول مدى صالحٌة احواض الترسٌب التابعة لهٌئة قناه
السوٌس لتربٌة االسماك .

املؤلف :الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة .
رزٕبوي اٌذساعخ

 -1اٌز ث١خ

 -2اٌ ٚاست

 -3اٌمب ١خ اٌ ٕ١بد اٌجٌٛٛ١ع١خ

٠ٚةةةةةةزُ رم١ةةةةةة ُ١ا ؽةةةةةةٛا ثّةةةةةةد ٜاةةةةةةيؽ١زٙب ٌيسةةةةةةزايي ةةةةةة ٝا ٔزةةةةةةبط اٌسةةةةةةّى ٝجمةةةةةةب
ٌّغّ ٛةةةةةخ ِةةةةةٓ اٌّزا١ةةةةة اد ٘ٚةةةةةِ ٝسةةةةةبؽخ ا ؽةةةةةٛا – اٌج ةةةةةد ةةةةةٓ ِ١ةةةةةبٖ اٌشةةةةةٛا –
ٕةةةةةد زؾةةةةةخ اٌصةةةةة ن ثبٌٕسةةةةةجخ ٌسةةةةةطؼ ِ١ةةةةةبٖ اٌمٕةةةةةبٖ اٚاٌجؾ١ةةةةة اد –
ِٕسةةةةةٛة ا ؽةةةةةٛا
ٍةةةةةةة١ِ ٝةةةةةةةبٖ اٌمٕةةةةةةةبٖ ٚاٌجؾ١ةةةةةةة اد – ٍِٛؽةةةةةةةخ ِسةةةةةةةزعٍ ر ثةةةةةةةخ
ج ٛا ١ةةةةةةةخ اٌؾةةةةةةةٛ
ٍةةةةةةة١ِ ٝةةةةةةةبٖ اٌمٕةةةةةةةبٖ ا ٚاٌجؾ١ةةةةةةة اد – سةةةةةةةٌٛٙخ
اٌؾةةةةةةة – ٛةةةةةةةٛي ِٛاعٙةةةةةةةخ اٌؾةةةةةةةٛ
اٌٛاةةةةةةٛي اٌةةةةةة ٝاٌؾةةةةةةِ – ٛةةةةةةد ٜاةةةةةةيؽ١خ اٌز ثةةةةةةخ ٔزةةةةةةبط اٌاةةةةةةذام اٌطج ١ةةةةةةِ – ٝةةةةةةدٜ
ا ؽز١بط ٌ ًّ ثٕ١خ اسبس١خ ٚعس ِ – ٛبًِ ٔفبال٠خ اٌز ثخ
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** كتاب الشهر **
* اسن الكتاب :

كٌف تقٌم اداء موظفٌك

* املؤلـــــف بوب هافارد
ٌتناول الكتاب انب اع ةوي و ان اء ةالشكةط الةاجب تةا كه ى التقييم لى يلرةة رر مم مرة
رةامل النج ح ةانخط ء التى كبم تقئ ى تن ةل رمظي التقييم ةانمةك التى ت مر رنر التيليرك
ى التقييم ةال ف مة التقييم .

** لرأث لك **
اسن الكتاب  :الالئحة التنفٌذٌة لقانون شركات قطاع االعمال العام رقم  243لسنة 1331
الصادر بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  534لسنة 1331
 املؤلف  :االدارة العامة للشئون القانونٌة بالهٌئة .
ٌتناول الكتاب المي

التنييذي لق نةة شكل

دط ع انرم ل .

 الشرركل الق ب ر ةالشرركل الت بف ر لظشرركل الق ب ر مررة يررج الت ورري ةمجظ ر
ان اكز ةالجمفي الف م ةالن م الم لى ةتةميئ انكب ح ةان تي ج ةا ل م ر م مثرل
ةالشكل الت بف ةتقةيم ا اي .
مكاجف و ب الشكل الق ب
 الكد ب رظى الشكل ة قةق انطمع رظى الوجم ةال تك .
.
 ا م ج ةتقويم الشكل الق ب

هىضىعاث البج االنتمائي
الموضـــــــــــــوع

م

الجهة المرسل إلٌها

1

كٌف تقٌم اداء موظفٌك

جمٌع مدٌرى االدارات

2

الالئحة التنفٌذٌة لقانون شركات قطاع االعمال العامة رقم  243لسنة 1331

الشئون القانونٌة

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

ػذد َىٌُى 8102

39

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

ػذد َىٌُى 8102

 صدر عدد جدٌدد مدن النشدرة الشدهرٌة للمعلومدات عدن شهدـر ٌونٌد  2413متضدمنة
القطاعات اآلتٌدة  :قطداع االوقداف ق قطداع االطفداء ق قطداع امدالك الدولد ) هدذا إلدى
جانب األبواب الثابتة التى تتضمنها النشرة شهرٌا .
 تتولى إدارة النشر إعداد بعض األبواب الهامة بالنشرة الشهرٌة مثل مع القانون -
االجتماعددددددات واللقدددددداءات الخاصددددددة بالسددددددٌد  /المحددددددافظ – النشدددددداط االعالمددددددى
للسدددٌد /المحدددافظ واسدددتقبال سدددٌادت لضدددٌوف المحافظدددة مدددن كبدددار رجدددال الدولدددة
والمسدئولٌن وتفقدد سدٌادت لمواقدع العمددل المختلفدة بددائرة المحافظدة باإلضدافة الددى
الموضوعات االختٌارٌة).
 إعددداد الددردود علددى المكاتبددات الددواردة لددلدارة مددن مختلددف الجهددات والمسددئولٌن
ومتخذى القرار .
 اعالن نتٌجة مسابقة النشرة الشهرٌة للمستوى االقل على مستوى المراكدز والمددن
واالحٌاء والمدٌرٌات بعد تقٌمها .

 إدخال قرارات السٌد المحافظ على الحاسب اآللى .
 إعداد البث اإلنتقائى وإرسال الى الجهات المعنٌة .
 تسجٌل النشرات والدورٌات والمجالت والمراجدع والمطبوعدات الدواردة للمكتبدة فدى
سجالتها الخاصة .
 ادخال الكتب والمراجع على الحاسب االلى على برنامج المكتبة .
 تدوٌن نشاط المكتبة فى النشرة الشهرٌة التى ٌصدرها المركز .
 استخراج القرارات التى تخص المحافظة من الوقائع المصرٌة والجرٌدة الرسمٌة .
 البحث فً نوقع التشرٌعات والقوانٌن عن اى قانون او تشدرٌع ٌخدص المحافظدة او
ماٌلزم منها لصالح العمل.
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 تحدٌث قطاعات النشرة الشدهرٌ وهدى قطداع السدكان والزٌدادة الطبٌيٌدة ق المشداركة
السٌاسٌة ق قطاع البٌئة )
 عمددل التقرٌددر الشددهرى المطلددوب بموقددف السددلع االسددتراتٌجٌة والتموٌنٌددة عددن الشددهر
السابق وفقدا للنمداذج المرفقدة منتصدف كدل شدهر وذلدك للدرد علدى مكتدب االمدٌن العدام
لوزارة التنمٌة المحلٌة .
 تقٌٌم ومتابعة نشرات المراكز والمدن والمدٌرٌات .
 عمل التقرٌر الشهرى والتراكمى عن التعدٌات على امالك الدولة ومخالفات المبانى .
 طباعة بٌانات التعلٌم والمتسربٌن من التعلٌم طبقا للنمداذج المرسدلة مدن وزارة التنمٌدة
المحلٌة وارسالها باالٌمٌل الى الوزارة .
 حضور اجتماع المجلس القومى للسكان مع السٌد الوزٌر المحافظ .
 حضور اجتماع المجلس التنفٌذى للمحافظ .
 خطدداب شددكر مددن رئاسددة مجلددس الددوزراء الددى االدارة بشددان الدددلٌل االحصددائى وتدددقٌق
البٌانات وسرعة االستجابة .
 جددارى حصددد االصددول مٌددر المسددتيلة وادخالهددا علددى موقددع وزارة التخطددٌط االصددال
االدارى
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ِحبفظــــــخ االعّبػٍُُـــــخ
ِذَشَــــــــخ اٌصحـــــــــــخ
اداسح اٌىلبئً  /لغُ االغزَخ

ثُبْ ثبٌّٕشآد اٌغزائُخ اٌزً رُ اٌزىصُخ ثبَمبف رشغٍُهب أو غٍمهب اداسَب خالي شهش َىٌُى 8102
وٌُ َزخز حُبٌهب أي اجشاء اداسي ثشؤْ رٕفُز اٌزىصُخ
َ

اعُ إٌّشؤح

اٌّذَش اٌّغئي

اٌؼٕىاْ

0

ِبسوذ ثُُ

8

ِبسوذ ثُُ

اؽّد اث ا٘ ُ١جدح
اؽّد ِؾّد جد
اٌصجٛ

1

ِبسوذ وبصَٕى

أابَ ٍ ٝسٍّ١بْ

6

ِخجض افشٔجً رىة وُه

8

ِحً اعّبن عُذ صوً

4

ِطؼُ ِبوذؤباٌذص

7

وبفُه اٌزىُه

ِؾّٛد ١طبْ
ِب٘
اٌس١د و ٝاٌس١د
ِؾّد
اسّب  ً١ؽسٓ
ِ سٟ
ٍ ذ ِ سٟ
إٌّشبٜٚ

اشِ ٗ١ص
اٌّ ؽٍٗ اٌعبِسٗ
اٌش١د ا٠د
اٌّ ؽٍٗ اٌعبِسٗ
اٌش١د ا٠د
اٌّ ؽٍٗ اٌعبِسٗ
اٌش١د ا٠د
اٌّ ؽٍٗ اٌعبِسٗ
اٌش١د ا٠د
اٌسٍطبْ ؽس ٓ١ؽٝ
ا ٔظ
اٌمصبا ٓ١اٌغد٠دح
اٌّؾطخ

2

ثُزضأى( ِحً ثُغ ورصُٕغ
ثُزضا)

ِؾّد ؽسٓ
ِصطف ٝجد

9

ِطؼُ اثى اٌؼشثً

01

ثُزضا صلضوله Day

00

ِطؼُ اثٕبء اٌمشَٓ

ِؾّد اٌ ث ٝجد
اٌؾف١ء ِؾّٛد
ِؾّد ؽٍّ ٝس د
اث اُ٘١
اٌس١د جد اٌسيَ
سٍّ١بْ جد اٌسيَ
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سلُ
اٌشخصه

ٔىع اٌزىصُخ ثبالجشاء اٌّطٍىة
خطش
وٍُهّب
سخصه
داهُ

عجت اٌغٍك

7717

√

ٚعٛد ؽّبَ دايً اٌّؾً

2873

√

ٚعٛد ؽّبَ دايً اٌّؾً

الَىجذ

√

دَ ر ي١

ٚ -عٛد ؽّبَ دايً اٌّؾً

الَىجذ

√

دَ ر ي١

– ٔم

شد٠د  ٝا شز ا بد اٌصؾ١خ

الَىجذ

√

دَ ر ي١

ٔ -م

شد٠د  ٝا شز ا بد اٌصؾ١خ

الَىجذ

√

الَىجذ

ٚعٛد ِبس ٛح ا ن اؾٝ

√

اٌمصبا ٓ١اٌغد٠دح
اِبَ اٌّسبوٓ

الَىجذ

√

اٌزً اٌىج١

الَىجذ

√

اٌزً اٌىج١

الَىجذ

√

اٌزً اٌىج١

الَىجذ

√
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دَ ر ي١

–ٚعٛد ؽّبَ دايً اٌّؾً

دَ ر ي١

ٔ -م

شد٠د  ٝا شز ا بد اٌصؾ١خ

خ ا ن اؾ ٝدايً
دَ ر يٚ – ١عٛد
اٌّؾً
دَ ر يٚ– ١عٛد ِبس ٛح ا ن اؾ ٝرفزؼ ٍٝ
اٌّؾً
ٗ ا ن اؾ ٝدايً
دَ ر يٚ – ١عٛد
اٌّؾً
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غٍك اداسي

خطش داهُ

وٍُهّب

اجّبًٌ

َزُ اخطبس اٌّجبٌظ اٌّحٍُه ثبٌغٍك االداسي

1

2

00

43
ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

ػذد َىٌُى 8102

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

ػذد َىٌُى 8102

تمـــــريـــــر

خطخ اٌّزبثؼخ واٌذػُ اٌُّذأً ٌّشاوض ووحذاد اٌّؼٍىِبد
ودػُ ارخبر اٌمشاس ثبٌّحبفظخ خالي شهش َىُٔخ ٔ (8102غجخ )%01
م

إدم الموقع

تاريخ المرور

0

ِذَشَخ اٌصحخ

4/4

8

ِذَشَخ اٌمىي اٌؼبٍِخ

4/01

1

َ َ.اٌمٕطشح ششق

4/06

6

َ َ.اٌمٕطشح غشة

4/80

8

ِذَشَخ اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ

4/88

4

ِذَٕخ اٌمصبصُٓ

4/84

األنذطظ التى تم متابطتكا

نقاط القوة

فى الموقع

نقاط الضطف

مالحظات

 لبػذح اٌجُبٔبد اٌُذوَخ . لبػذح اٌجُبٔبد اٌُِخ . ِشاجؼخ اٌغجالد اإلداسَخٌاللغبَ .
 إٌششاد اٌشثغ عٕىَخ -اإلصذاساد .

 -لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ

ٔظش ِغ

واٌُِخ .

ال َىجـــــــــــــــــــــــــذ

 -اٌؼّبٌه ِذسثخ .

اٌشىش ،،

 -اٌغجالد االداسَه ِىزٍّه .

 رذسَت اٌؼبٍُِٓ . لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ واٌُِخ . اٌغجالد اإلداسَخ . إٌششح اٌشهشَخ ٌٍّؼٍىِبد . وفبءح األجهضح اٌُِخ . اٌزذسَت . لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ . لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُِخ . إٌششح اٌشهشَخ ٌٍّؼٍىِبد . اٌغجالد االداسَخ . اٌزذسَت ووفبءح اٌؼبٍُِٓ . لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ واٌُِخ .– اٌغجالد اإلداسَخ .
 إٌششح اٌشثغ عٕىَخ . وفبءح األجهضح واٌؼبٍُِٓثبٌّشوض .

 لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَهواٌُِه 1

ال َىجـــــــــــــــــــــــــــــذ

 -اٌؼّبٌه ِذسثخ .

ٔظش ِغ
اٌشىش ،،

 وفبءح األجهضح . لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخواٌُِخ .

ال َىجـــــــــــــــــــــــــــــذ

 -اٌؼّبٌه ِذسثخ .

ٔظش ِغ
اٌشىش ،،

 اٌغجالد االداسَه ِىزٍّه لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخواٌُِخ ِىزٍّخ .

ال َىجــــــــــــــــــــــــــــذ

 االجهضح رؼًّ ثىفبءح 1-

ٔظش ِغ
اٌشىش ،،

اٌؼّبٌه ِذسثخ .

 -لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ واٌُِخ

 -لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ

 -اٌغجالد االداسَخ .

واالٌُخ ِىزٍّخ .

 -إٌششح اٌشهشَخ ٌٍّؼٍىِبد .

 -اٌزحذَش اًٌِ ٌٍجُبٔبد .

 -اٌزذسَت ووفبءح األجهضح .

-

 -لىاػذ اٌجُبٔبد اٌُذوَخ واٌُِخ .

 -رحذَش لىاػذ اٌجُبٔبد

 -اٌزحذَش .

اٌُذوَخ واٌُِخ .

 -إٌششح اٌشهشَخ ٌٍّؼٍىِبد .

 -االٔزظبَ فً اصذاس إٌششح

 -اٌغجالد اإلداسَخ 1

اٌشهشَخ .

ال َىجــــــــــــــــــــذ

ٔظش ِغ
اٌشىش ،،

ٔمص اٌؼّبٌخ .

ال َىجــــــــــــــــــــــذ

ٔظش ِغ
اٌشىش ،،

 -اٌزذسَت ووفبءح األجهضح .

َؼزّــــذ ،،
ِذَش ػبَ ِشوض اٌّؼٍىِبد

ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس
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ٔششح ِشوض اٌّؼٍىِبد ودػُ ارخبر اٌمشاس

ػذد َىٌُى 8102

منــــوذج إستطـــالع الــــــرأى

هن نشرة املعلىهاث الشهريت حملافظت اإلمساعيليت عدد شهر يىليت  8102م
االســن .........................../الىظيفت ................................. /

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

( )

نعـــــــن ( ) ال

كافيـــــت ( )غري كافيت ( )

هفيـــدة( )غري هفيدة ( )

( )

نعـــــــن ( ) ال

( )

نعــــــن ( ) ال

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

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

نعــــن ( )

ال

(

)

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

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