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/شن حي العجمي برئاسة عالء یوسف
السبت حملة تموین مكبرة رئیس الحي یوم

بمشاركة مباحث تموین العجمي ورخص 
المحالت وأطباء ومفتشین من إدارة 
التفتیش على اللحوم بمدیریة الطب البیطري 
ومفتش أغذیة من مدیریة الشئون الصحیة 
بمنطقة البیطاش وتوجھت الحملة لشارع 

وخالل عین شمس للمرور على المحالت
حالة إشغاالت متنوعة ١٢رصد الحملة تم 

مخالفات تموینیة متنوعة ومخالفتین ٨و
مخالفات لعدم ٦لعدم حمل شھادات صحیة و

مخالفة لمحالت ١٢اإلعالن عن أسعار و
مخالفة بیئیة ومخالفتین ١٤بدون رخصة و

لعدم تخلص األمن من المخلفات وسوء بیئة 
محاضر ضبطیة قضائیة من ٤تم عمل العمل

بط القضائي إلدارة الرصد الضقبل مندوب
وعمل ٩٤لسنة ٤مخالفات لقانون البیئي 

٦٧لسنة ٩٦مخالفة للمادة محضري
كیلو بسطرمة فاسدة بواسطة ٣وإعدام 

مفتش األغذیة بمدیریة الشئون الصحیة 
فیما یخصھوتحریر محاضر المخالفین كل

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندریة الیوم اإلثنین 
بمسئولي إحدى الشركات البریطانیة المختصة في مجال جمع 
وتدویر المخلفات لدراسة كیفیة االستفادة من خبرات الشركة 

ومن جانبھ رحب المحافظ النظافة بالمحافظةفي تطویر منظومة 
بأعضاء الشركة على أرض اإلسكندریة متمنیا إیجاد سبل 
التعاون معھم لالستفادة من خبراتھم التي تم تنفیذھا في مدن 
أخرى حول العالم في مجال التخلص اآلمن من المخلفات 
واستغاللھا االستغالل األمثل مشیرا إلى أنھ یعمل بأقصى جھد 

سین مستوى منظومة النظافة بالمدینة وذلك لعودة لتح
اإلسكندریة كسابق عھدھا عروسا للبحر المتوسط وعاصمة 

وخالل االجتماع تم استعراض عمل شركة النظافة للجمال
الحالیة داخل المحافظة عن طریق الجمع من الكونتنرات في 
الشوارع ثم نقل المخلفات إلى المحطات الوسیطة ثم نقل 

ت إلى المدفن بمدینة الحمام للتخلص اآلمن منھا كما تم المخلفا
عرض الدراسات التي نفذتھا الشركة البریطانیة بعدة مدن حول 

إلسكندریة للنظر في إمكانیة تطبیقھا على أرض لالعالم مماثلة 
على الصعید ذاتھ تمت مناقشة إمكانیة تطبیق منظومة الواقع

حي بشكل مبدئي الیة على النظافة التي تدیرھا الشركة البریطان
للتأكد من نجاح التجربة على أرض الواقع لیتم تعمیمھا على 
باقي أحیاء المحافظة في حالة نجاح التجربة وذلك بعد تحدید 
حجم القمامة واعداد السكان والتمویل المطلوب وحجم المعدات 

یأتي ھذا في إطار خطة المحافظة والتعاون المثمر المستخدمة
لجھات للمساھمة في رفع كفاءة المنظومة والمساعدة بین كافة ا

.على إنجاحھا
بوابة االھرام           :الخبر ر مصد

١/٧/٢٠١٧بتاریخ 
٣/٧/٢٠١٧بوابة فیتو             بتاریخ :الخبر ر مصد



سكندریة اللواء أحمد إلكلف الدكتور محمد سلطان محافظ ا
متولي سكرتیر عام محافظة اإلسكندریة بالمتابعة المستمرة 
وتفقد الموقف الحالي لطریق السد العالي وتطویر طریق 

جازه من مثلث الشركات بوادي القمر للتعرف علي ما تم إن
المشروع والمعوقات التي تواجھھ لحلھا بأسرع وقت ممكن

وأكد سلطان أن تطویر طریق وادي القمر یأتي في إطار 
تنفیذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور 
الرئیسیة بھا والتي تسھم في تحقیق األمن والسالمة 

لى والسیولة المروریة وتسھیل حركة النقل والمواصالت ع
من طریق وادي الطرق السریعة غرب اإلسكندریة بدایة

القمر وتطویر طریق أم زغیو وطریق إسكندریة مطروح 
عن الساحلي والطریق الدائري وذلك لرفع المعاناة

وخالل المواطنین في منطقة العجمي والساحل الشمالي
التفقد شدد متولي على القائمین بتنفیذ المشروع بتكثیف 

وااللتزام ببرنامج لسرعة االنتھاء منھریق العمل في الط
أعمال االنتھاء وما یتم إنجازه زمني محدد مؤكدا أنھ سیتابع

بصفة مستمرة كما استمع إلى المشكالت التي تواجھ عملیة 
التنفیذ مشددا على تذلیل كافة العقبات التي تعوق عملیة 

یلة التنفیذ وتكثیف الرقابة المروریة على سیارات النقل الثق
منعا إلعاقتھا المرور أو حدوث أي تكدس مروري بالمنطقة
وعلى الصعید ذاتھ أكد السكرتیر العام ضرورة أن تكون 
أعمال الرصف على أعلى مستوى وطبقا للمواصفات 
القیاسیة العالمیة بحیث تتفق مع الحموالت الثقیلة لسیارات 

ع الجدیر بالذكر أن مشروالبترول وسیارات النقل الثقیلة
التطویر یخدم منطقة وادي القمر ومثلث الشركات ویبلغ 

حارات ویتم تنفیذه علي ثالث ٤م بواقع ٢١٠٠طولھ 
ویھدف إلى سھولة المرور لدخول وخروج السیارات مراحل

ویشمل من وادي القمر إلي الطریق الصحراوي والعكس
المشروع عمل شبكة شنایش بھ وتوسعة الحارة الغربیة 

طبقات الطریق لیتحمل مرور السیارات وإعادة تأسیس
الثقیلة المحملة الخارجة من میناء الدخیلة متجھة إلي 

الصحراوي والمحور

صرح الدكتور ھشام عرفات وزیر النقل أنھ جاٍر 
اتخاذ إجراءات اإلسناد الخاصة بمشروع إنشاء 
جراج متعدد الطوابق بمیناء اإلسكندریة بتكلفة 

ملیون جنیھ وذلك بھدف استیعاب الطلب ٢٨٥
المتزاید علي نشاط استیراد وتخزین السیارات 
داخل الدائرة الجمركیة بمیناء اإلسكندریة والتي 
أصبحت ال تجد ساحات كافیة الستیعابھا 

دة علي تشغیل المنطقة السیاحیة للمیناء والمساع
والتي ستتطلب توفیر أماكن انتظار كافة لخدمة 
محطة السفن السیاحیة والمركز التجاري 
الموجودین بھا طبقاً للمخطط العام لمیناء 

١٨اإلسكندریة الفًتا أن مدة تنفیذ المشروع تبلغ 
وأشار وزیر شھًرا من انتھاء إجراءات اإلسناد

١٥النقل إلى أن المساحة اإلجمالیة للمشروع تبلغ 
طوابق بحیث ٤ألف متر مربع ویتكون من عدد 

طوابق للتخزین الجمركي ٣یتم تخصیص عدد 
للسیارات الواردة بالمیناء ویتم استخدام الطابق 
الرابع في التخزین التجاري مضیفًا أن طاقة 

١٦٢تبلغ ) طوابق ٣(التخزین الجمركي بالجراج 
ألف سیارة سنویًا، بینما یبلغ عدد السیارات 

١٤٢المستوردة بالمیناء في الوقت الحالي حوالي 
ألف سیارة سنویًا ومع بدایة تشغیل الجراج من 

ألف سیارة جمركیة ١٠٠الممكن أن تصل إلي 
بما یعني أن الجراج سیستوعب حركة سنویًا

نات التخزین بالكامل بما یتیح الفرصة للشاح
.بالمیناء الستیعاب باقي البضائع بمختلف أنواعھا

٥/٧/٢٠١٧بوابة االھرام     بتاریخ :الخبر ر مصد

٦/٧/٢٠١٧بوابة االھرام    بتاریخ :الخبر ر مصد



عقد وزیر التنمیة المحلیة الدكتور ھشام 
الشریف اجتماعا بمحافظ اإلسكندریة 
الدكتور محمد سلطان جاء ذلك بحضور 
الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ 
واللواء أحمد متولي سكرتیر عام المحافظة 

رؤساء األحیاء وومسئولي الرقابة اإلداریة 
وناقش ومسئولي اإلسكان بالمحافظة

ع سبل التصدي ألعمال البناءاالجتما
وشن حمالت فھاالمخالف في المدینة وق

مكثفة باألحیاء لوقف البناء المخالف

بوابة فیتو   بتاریخ :الخبر ر مصد
٩/٧/٢٠١٧

عقدت الدكتوة سعاد الخولي نائب محافظ اإلسكندریة الیوم الخمیس 
اللجان الفرعیة المسئولة عن تقنین أوضاع اجتماعا موسعا ألعضاء 

أراضي تعدیات أمالك الدولة وذلك لمناقشة دلیل منظومة العمل والتنسیق 
مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي یتضمن آلیات وأسلوب التنسیق 
بشأن تقنین أوضاع األراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون 

البدء في تلقي جمیع طلبات تقنین وأكدت الخولي على أن یتم والضوابط
أوضاع األراضي وفحصھا ومراجعتھا والتأكد من أن ھناك نشاطا فعلیا 
قائما على األراضي المتعدى علیھا على أن یكون آخر موعد لتلقي 

ومن جانبھا ٢٠١٧أغسطس ٣١طلبات تقنین أراضي أمالك الدولة في 
ن من جمیع األحیاء كلفت نائب المحافظ أعضاء اللجان الفرعیة الممثلی

بعمل بیان یومي بعدد اإلزاالت التي تم تنفیذھا على أراضي أمالك الدولة 
وعدد طلبات تقنین األوضاع التي تلقاھا كل حي وعمل جوالت میدانیة 
تفقدیة لألراضي وعمل تقریر بكل قطعة أرض على أن یتضمن التقریر 

لھا األرض اسم الفرد المتعدي على األرض وجھة الوالیة التابعة
ومساحة األرض وإحداثیات األرض من حیث الموقع والمكان والخریطة 
وطریقة الحصول على األرض ووضع توصیف دقیق لإلشغاالت 
الموجودة على األراضي بما فیھا عمر الزراعات والمباني ونوع النشاط 
القائم على األرض إذا كان زراعیا أم صناعیا أم سیاحیا أم حیوانیا أم 

یا وتحدید تواریخ معاینة األرض ومستندات األرض وسعر األرض عمران
اإلنذارات وقرارات اإلزالة الصادرة بالمحدد من قبل لجنة مختصة 

لألرض والموقف القانوني لألرض مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة في 
ملء البیانات وكذا التحقق من مدى جدیة الطلب واالستغالل الفعلي 

خولي مسئولي اللجان الفرعیة باألحیاء بتنفیذ كما كلفت اللألرض
إزاالت فوریة على أي عقار أو تعدٍّ على أراضي الدولة إذا لم یثبت من 
خالل معاینة اللجنة لألراضي االستغالل الفعلي لألراضي على الواقع الفتا 
إلى ضرورة عمل بیان یومي من كل حي لجمیع األراضي المستردة التي 

زالة التعدیات علیھا متضمن مساحات تلك األراضي تم تنفیذ قرارات إ
.وعدد قرارات اإلزالة التي نفذت في نطاق أحیائھم

١٣/٧/٢٠١٧بوابة فیتو      بتاریخ :الخبر ر مصد



وقفة نظم العاملون بھیئة النقل العام في اإلسكندریة
احتجاجیة داخل مقر الھیئة بمنطقة الشاطبي شرق 
المدینة احتجاجا على التفاوت في صرف عالوة 

وصرفھا تحت مسمي حافز تمیز للتحایل %١٠
وقال عادل م أحد على قرار رئیس الجمھوریة

المحتجین إنھ ال توجد لوائح داخل الھیئة تنظم 
األمور المالیة ونحن غیر خاصعین لقانون الخدمة 

٤٧نیة والھیئة تعاملنا مالیا طبقا للقانون المد
الخدمة المدنیة ٨١وتعدیالتھ وإداریا طبقا للقانون 

متسائال عن صاحب المصلحة في ھذا التضارب
أن اإلشراف یتم معاملتھ بنسب من وأضاف

والحركة تعامل بعمولة وعند صرف حافز اإلیرادات
التمیز ولیس العالوة وجدنا تفاوتا كبیرا

١٩/٧/٢٠١٧بوابة فیتو   بتاریخ :الخبر ر مصد

الدكتور ھشام ٢٣/٧/٢٠١٧االحد الموافق تابع الیوم 
عرفات وزیر النقل إنھاء أعمال تطویر وإنشاء كوبري 
مرغم على طریق القاھرة اإلسكندریة الصحراوي والذي 
یشمل إنشاء كوبري جدید أربع حارات ذھابًا من القاھرة 
إلى اإلسكندریة وتطویر ورفع كفاءة الكوبري القدیم 

حارات عودة من ٤لیواكب الحموالت الحالیة لیكون 
على جودة التنفیذ اإلسكندریة إلى القاھرة واطمئن الوزیر

السالمة واألمان طبقًا لتصمیمات الكوبريوإجراءات 
٤صرح الوزیر أن مضاعفة حارات الكوبري لیكون 

حارات ذھابًا وعودة والتي ستساھم على حل االختناقات 
المروریة في المنطقة من بوابات تحصیل اإلسكندریة 

أن الكوبري وحتى كارفور بمدخل اإلسكندریة مشیًرا إلى
متر بواقع ٢٠وعرضھ متر ٨٠٠القدیم یبلغ طولھ 

ووجھ الوزیر أربعة حارات في اتجاه اإلسكندریة القاھرة
باالنتھاء من كافة أعمال الكوبري القدیم خالل أسبوع 

بعدھا یتم فتحھ لمرور السیارات

٢٣/٧/٢٠١٧بوابة االھرام      بتاریخ :الخبر ر مصد





مضمون الشكوى ملخص الشكوى أسم صاحب الشكوى تاریخ الوارد 
ورقمھ

م

االدارة تم فحص الشكوى مع 
ت المختصة وقد افاد

تم ارسال استعجال الى قسم 
٩٩٠٤شرطة الدخیلة برقم 

لعمل ٦/٧/٢٠١٧بتاریخ 
الدراسة االمنیة وتحدید میعاد 
تنفیذ القرار وادراجھ فى اول 
حملة ازالة تم الرد على 

بتاریخ ٣٧٧المحافظة برقم 
١٢/٧/٢٠١٧

طلب تنفیذ قرار بشأن
یھ االزالة للعنوان المقام عل

النزاع بالبیطاش شھر 
العسل بجوار خروب كلیة 

الطب

صالح الدین على فرحات بتاریخ ٩٠
٤/٧/٢٠١٧

١

تم فحص الشكوى مع االدارة 
وقد افادت االدارة المختصة 

بانھ تم مخاطبة شركة نھضة 
مصر وافادت انھ یتم الدفع 
بانتظام وال یوجد تراكمات ویتم 
الكنس والجمع بصفة دوریة تم 

٣٨٨على المحافظة برقم الرد 
١٩/٧/٢٠١٧بتاریخ 

التضرر من االھمال بشأن 
الشدید بمدینة مبارك 
للشباب ویوجد الكثیر من 

القمامة  

سھا كمال عبد الفتاح  بتاریخ ٢١١
٤/٧/٢٠١٧

٢

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وافادت بانھ تم تنفیذ 

لسنة ٣٤٥٣قرار االزالة رقم 
الحى الصادر من ٢٠١٢

للعقار محل الشكوى وذلك فى 
حملة ازالة بتاریخ 

وقد سبق الرد ١٢/٣/٢٠١٧
، ٣٦٨على سیادتكم برقمى 

، ٩/٧/٢٠١٧بتاریخ ٣٧٨
تم الرد على ١٢/٧/٢٠١٧

بتاریخ ٣٩٠المحافظة برقم 
١٩/٧/٢٠١٧

بشان طلب اتخاذ الالزم 
حیث ان المواطن قام 
بشراء قطعة ارض من 
المواطنة زینب عثمان 

دائمة التعرض لھ وھى

رمضان محمد محمود 
عبد اللطیف

بتاریخ ٢١٩
١٦/٧/٢٠١٧

٣





التمــویـن:  اوال 

٢٠١٦عامعن لحى انشاط المخابز في –١

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نصیب
السكان 

من 
الرغیف 

السكان عدد
التقدیرى

اإلنتاج
الیومي 
للخبز 

/ رغیف
یوم  

الدقیق حصة

یوم / جوال

المخابز عدد
حــى

خاص حكومى

تم تطببیق 
منظومة الخبز 

الجدیدة

اجمالى یدوى نصف
آلى ىآل اجمالى یدوى نصف

آلى لىآ
العجمى

فرد/ ٥ ٤٨٨١٦١ ــ ١٧٢ ــ ١٥٧ ١٥ ١٠ ــ ١٠ ــ

التمــویـن:  اوال 

٢٠١٦عامعن لحى انشاط المخابز في –١

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نصیب
السكان 

من 
الرغیف 

السكان عدد
التقدیرى

اإلنتاج
الیومي 
للخبز 

/ رغیف
یوم  

الدقیق حصة

یوم / جوال

المخابز عدد
حــى

خاص حكومى

تم تطببیق 
منظومة الخبز 

الجدیدة

اجمالى یدوى نصف
آلى ىآل اجمالى یدوى نصف

آلى لىآ
العجمى

فرد/ ٥ ٤٨٨١٦١ ــ ١٧٢ ــ ١٥٧ ١٥ ١٠ ــ ١٠ ــ

10

172

عدد المخابز

التمــویـن:  اوال 

٢٠١٦عامعن لحى انشاط المخابز في –١

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نصیب
السكان 

من 
الرغیف 

السكان عدد
التقدیرى

اإلنتاج
الیومي 
للخبز 

/ رغیف
یوم  

الدقیق حصة

یوم / جوال

المخابز عدد
حــى

خاص حكومى

تم تطببیق 
منظومة الخبز 

الجدیدة

اجمالى یدوى نصف
آلى ىآل اجمالى یدوى نصف

آلى لىآ
العجمى

فرد/ ٥ ٤٨٨١٦١ ــ ١٧٢ ــ ١٥٧ ١٥ ١٠ ــ ١٠ ــ

عدد المخابز

حكومى

خاص



مخبز١٨٢اجمالى عدد المخابز بحى العجمى •

مخابز١٠اجمالى عدد المخابز النصف آلى الحكومیة بحى العجمى •

الیوجد مخابز حكومیة آلى او یدوى•

مخبز١٧٢اجمالى عدد المخابز الخاصة بحى العجمى •

%٩الى اجمالى المخابز الخاصة ) آلى ( نسبة المخابز الخاص •

%٩١الى اجمالى المخابز الخاصة ) نصف آلى  ( نسبة المخابز الخاص •

بحى العجمى) یدوى ( الیوجد مخابز خاص •

%٦نسبة المخابز الحكومى الى الخاص •

%٥نسبة المخابز الحكومیة الى اجمالى المخابز •

%٩٥الخاصة الى اجمالى المخابز نسبة المخابز •

)تم تطبیق منظومة الخبز الجدیدة ( حصة الدقیق •

مخبز/ فرد ٢٦٨٢نصیب الفرد من عدد المخابز •

فرد/ رغیف ٥نصیب السكان من الرغیف •

٠العمل على زیادة عدد المخابز الحكومیة حتى تتناسب مع عدد السكان 

التعلیق

المقترح



تطور نصیب السكان من المخابز-٢

السكان من المخابز نصیب التقدیرىالسكان عدد
المخابز عدد

االجمالىالسنة یدوي آلي نصف آلي

٢٧١٩ ٤٧٠٥٠٥ ١٧٣ ـــ ١٥٩ ١٤ ٢٠١٤

٢٧٧٢ ٤٧٩٦٦٧ ١٧٣ ـــ ١٥٩ ١٤ ٢٠١٥

٢٦٨٢ ٤٨٨١٦١ ١٨٢ ـــ ١٦٧ ١٥ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریخالعجمىتموین ادارة: البیان مصدر

- :لنامن الجدول السابق یتضح 

 مخبز١٨٢ھو ٢٠١٦اجمالى عدد المخابز عام
 ٥بنسبة ) ٢٠١٤–٢٠١٥( عن عامى ٢٠١٦زیادة نسبة عدد المخابز عام%
 ٨ھو ٢٠١٦نسبة عدد المخابز اآللى الى اجمالى المخابز عام %
 الى اجمالى المخابز بنفس العامین ٢٠١٦، ٢٠١٥نسبة عدد المخابز اآللى  عام
٨%
 مخبز/ فرد٢٧١٩ھو ٢٠١٤نصیب السكان من المخابز عام
 مخبز/ فرد٢٧٧٢ھو ٢٠١٥نصیب السكان من المخابز عام
 مخبز/ فرد٢٦٨٢ھو ٢٠١٦من المخابز عام نصیب السكان

العمل على توفیر العدد الالزم من المخابز حتى تتناسب مع عدد السكان للحصول على التوزیع 
٠المثالى للمخابز

التعلیق

المقترح

2014عام 

2719

تطور نصیب السكان من المخابز-٢

السكان من المخابز نصیب التقدیرىالسكان عدد
المخابز عدد

االجمالىالسنة یدوي آلي نصف آلي

٢٧١٩ ٤٧٠٥٠٥ ١٧٣ ـــ ١٥٩ ١٤ ٢٠١٤

٢٧٧٢ ٤٧٩٦٦٧ ١٧٣ ـــ ١٥٩ ١٤ ٢٠١٥

٢٦٨٢ ٤٨٨١٦١ ١٨٢ ـــ ١٦٧ ١٥ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریخالعجمىتموین ادارة: البیان مصدر

- :لنامن الجدول السابق یتضح 

 مخبز١٨٢ھو ٢٠١٦اجمالى عدد المخابز عام
 ٥بنسبة ) ٢٠١٤–٢٠١٥( عن عامى ٢٠١٦زیادة نسبة عدد المخابز عام%
 ٨ھو ٢٠١٦نسبة عدد المخابز اآللى الى اجمالى المخابز عام %
 الى اجمالى المخابز بنفس العامین ٢٠١٦، ٢٠١٥نسبة عدد المخابز اآللى  عام
٨%
 مخبز/ فرد٢٧١٩ھو ٢٠١٤نصیب السكان من المخابز عام
 مخبز/ فرد٢٧٧٢ھو ٢٠١٥نصیب السكان من المخابز عام
 مخبز/ فرد٢٦٨٢ھو ٢٠١٦من المخابز عام نصیب السكان

العمل على توفیر العدد الالزم من المخابز حتى تتناسب مع عدد السكان للحصول على التوزیع 
٠المثالى للمخابز

التعلیق

المقترح

2014عام  2015عام  2016عام 

2719 2772
2682

نصیب السكان من المخابز

تطور نصیب السكان من المخابز-٢

السكان من المخابز نصیب التقدیرىالسكان عدد
المخابز عدد

االجمالىالسنة یدوي آلي نصف آلي

٢٧١٩ ٤٧٠٥٠٥ ١٧٣ ـــ ١٥٩ ١٤ ٢٠١٤

٢٧٧٢ ٤٧٩٦٦٧ ١٧٣ ـــ ١٥٩ ١٤ ٢٠١٥

٢٦٨٢ ٤٨٨١٦١ ١٨٢ ـــ ١٦٧ ١٥ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریخالعجمىتموین ادارة: البیان مصدر

- :لنامن الجدول السابق یتضح 

 مخبز١٨٢ھو ٢٠١٦اجمالى عدد المخابز عام
 ٥بنسبة ) ٢٠١٤–٢٠١٥( عن عامى ٢٠١٦زیادة نسبة عدد المخابز عام%
 ٨ھو ٢٠١٦نسبة عدد المخابز اآللى الى اجمالى المخابز عام %
 الى اجمالى المخابز بنفس العامین ٢٠١٦، ٢٠١٥نسبة عدد المخابز اآللى  عام
٨%
 مخبز/ فرد٢٧١٩ھو ٢٠١٤نصیب السكان من المخابز عام
 مخبز/ فرد٢٧٧٢ھو ٢٠١٥نصیب السكان من المخابز عام
 مخبز/ فرد٢٦٨٢ھو ٢٠١٦من المخابز عام نصیب السكان

العمل على توفیر العدد الالزم من المخابز حتى تتناسب مع عدد السكان للحصول على التوزیع 
٠المثالى للمخابز

التعلیق

المقترح

نصیب السكان من المخابز



بحى العجمىالنوع بالنسبة للسكان حسبالتموینیة البطاقاتعدد–٣

البطاقات عدد
سكان عدد

التقدیرى جزئي دعمحــى كلي دعم

بطاقات أفراد بطاقات أفراد

الیــوجد ٥٩٨٠٢ ٢٠٨٣٦٨ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نسمة٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
بطاقة٢٦٨١٧٠اجمالى عدد بطاقات الدعم الكلى •
%٧٨الى اجمالى البطاقات ) افراد ( الدعم الكلى نسبة عدد بطاقات •
% ٢٢الى اجمالى البطاقات ) بطاقات ( نسبة عدد بطاقات الدعم الكلى •
فرد/ بطاقة ٠.٥٤نصیب السكان من بطاقات الدعم الكلى •
الیوجد بطاقات دعم جزئى•

٠العمل على مراجعة البطاقات ، وتحدیث البیانات بھا 

التعلیق

المقترح

افراد 

208368

بحى العجمىالنوع بالنسبة للسكان حسبالتموینیة البطاقاتعدد–٣

البطاقات عدد
سكان عدد

التقدیرى جزئي دعمحــى كلي دعم

بطاقات أفراد بطاقات أفراد

الیــوجد ٥٩٨٠٢ ٢٠٨٣٦٨ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نسمة٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
بطاقة٢٦٨١٧٠اجمالى عدد بطاقات الدعم الكلى •
%٧٨الى اجمالى البطاقات ) افراد ( الدعم الكلى نسبة عدد بطاقات •
% ٢٢الى اجمالى البطاقات ) بطاقات ( نسبة عدد بطاقات الدعم الكلى •
فرد/ بطاقة ٠.٥٤نصیب السكان من بطاقات الدعم الكلى •
الیوجد بطاقات دعم جزئى•

٠العمل على مراجعة البطاقات ، وتحدیث البیانات بھا 

التعلیق

المقترح

بطاقات

208368
59802

عدد البطاقات التموینیة

بحى العجمىالنوع بالنسبة للسكان حسبالتموینیة البطاقاتعدد–٣

البطاقات عدد
سكان عدد

التقدیرى جزئي دعمحــى كلي دعم

بطاقات أفراد بطاقات أفراد

الیــوجد ٥٩٨٠٢ ٢٠٨٣٦٨ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نسمة٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
بطاقة٢٦٨١٧٠اجمالى عدد بطاقات الدعم الكلى •
%٧٨الى اجمالى البطاقات ) افراد ( الدعم الكلى نسبة عدد بطاقات •
% ٢٢الى اجمالى البطاقات ) بطاقات ( نسبة عدد بطاقات الدعم الكلى •
فرد/ بطاقة ٠.٥٤نصیب السكان من بطاقات الدعم الكلى •
الیوجد بطاقات دعم جزئى•

٠العمل على مراجعة البطاقات ، وتحدیث البیانات بھا 

التعلیق

المقترح

عدد البطاقات التموینیة

دعم كلى



٢٠١٦عن عامبحى العجمىتوكیالت البوتاجاز بالنسبة لتعداد السكان - ٤

) باإلسطوانة ( اإلستھالك السنوي حجم
عدد المنافذ إجمالي توكیالت عدد

البوتاجاز  التقدیرىسكان عدد حــى
تجاري منزلي

٣٧٧٢١٥

تقریبا

٣٥٧٤٧٠

تقریبا
٧ ٧ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧:البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

 توكیل/ فرد ٦٩٧٣٧نصیب الفرد من توكیالت البوتاجاز
 منفذ/ فرد ٦٩٧٣٧نصیب الفرد من اجمالى عدد المنافذ
 اسطوانة٧٣٤٦٨٥اجمالى حجم االستھالك السنوى باالسطوانة
 ٤٩نسبة االستھالك المنزلى الى االجمالى%
 ٥١نسبة االستھالك التجارى الى االجمالى%
 فرد/ اسطوانة ١.٥نصیب السكان من اجمالى االستھالك

بالحىالغاز للمنازلالمحاولة الجادة لتوصیل 

التعلیق

المقترح

عدد توكیالت البوتاجاز

7

٢٠١٦عن عامبحى العجمىتوكیالت البوتاجاز بالنسبة لتعداد السكان - ٤

) باإلسطوانة ( اإلستھالك السنوي حجم
عدد المنافذ إجمالي توكیالت عدد

البوتاجاز  التقدیرىسكان عدد حــى
تجاري منزلي

٣٧٧٢١٥

تقریبا

٣٥٧٤٧٠

تقریبا
٧ ٧ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧:البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

 توكیل/ فرد ٦٩٧٣٧نصیب الفرد من توكیالت البوتاجاز
 منفذ/ فرد ٦٩٧٣٧نصیب الفرد من اجمالى عدد المنافذ
 اسطوانة٧٣٤٦٨٥اجمالى حجم االستھالك السنوى باالسطوانة
 ٤٩نسبة االستھالك المنزلى الى االجمالى%
 ٥١نسبة االستھالك التجارى الى االجمالى%
 فرد/ اسطوانة ١.٥نصیب السكان من اجمالى االستھالك

بالحىالغاز للمنازلالمحاولة الجادة لتوصیل 

التعلیق

المقترح

عدد توكیالت البوتاجاز
عدد المنافذ

7 7

توكیالت البوتاجاز والمنافذ

٢٠١٦عن عامبحى العجمىتوكیالت البوتاجاز بالنسبة لتعداد السكان - ٤

) باإلسطوانة ( اإلستھالك السنوي حجم
عدد المنافذ إجمالي توكیالت عدد

البوتاجاز  التقدیرىسكان عدد حــى
تجاري منزلي

٣٧٧٢١٥

تقریبا

٣٥٧٤٧٠

تقریبا
٧ ٧ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧:البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

 توكیل/ فرد ٦٩٧٣٧نصیب الفرد من توكیالت البوتاجاز
 منفذ/ فرد ٦٩٧٣٧نصیب الفرد من اجمالى عدد المنافذ
 اسطوانة٧٣٤٦٨٥اجمالى حجم االستھالك السنوى باالسطوانة
 ٤٩نسبة االستھالك المنزلى الى االجمالى%
 ٥١نسبة االستھالك التجارى الى االجمالى%
 فرد/ اسطوانة ١.٥نصیب السكان من اجمالى االستھالك

بالحىالغاز للمنازلالمحاولة الجادة لتوصیل 

التعلیق

المقترح

توكیالت البوتاجاز والمنافذ



٢٠١٦امععدد الجمعیات التعاونیة حسب النوع عن - ٥

الجمعیاتعدد
السكان التقدیريعدد حــى

منزلیة إستھالكیة

ـــ ٤ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

 نسمة ٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى
 جمعیات٤االستھالكیةعدد الجمعیات
 جمعیة/ نسمة ١٢٢٠٤٠نصیب الفرد من الجمعیات االستھالكیة
الیوجد جمعیات منزلیة

العمل على زیادة عدد الجمعیات االستھالكیة حتى تتناسب مع عدد سكان حى 
٠العجمى 

عددالجمعیات االستھالكیة

عدد الجمعیات التعاونیة

التعلیق

المقترح

٢٠١٦امععدد الجمعیات التعاونیة حسب النوع عن - ٥

الجمعیاتعدد
السكان التقدیريعدد حــى

منزلیة إستھالكیة

ـــ ٤ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

 نسمة ٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى
 جمعیات٤االستھالكیةعدد الجمعیات
 جمعیة/ نسمة ١٢٢٠٤٠نصیب الفرد من الجمعیات االستھالكیة
الیوجد جمعیات منزلیة

العمل على زیادة عدد الجمعیات االستھالكیة حتى تتناسب مع عدد سكان حى 
٠العجمى 

عددالجمعیات االستھالكیة
عدد السكان

4
488161

عدد الجمعیات التعاونیة

التعلیق

المقترح

٢٠١٦امععدد الجمعیات التعاونیة حسب النوع عن - ٥

الجمعیاتعدد
السكان التقدیريعدد حــى

منزلیة إستھالكیة

ـــ ٤ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

 نسمة ٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى
 جمعیات٤االستھالكیةعدد الجمعیات
 جمعیة/ نسمة ١٢٢٠٤٠نصیب الفرد من الجمعیات االستھالكیة
الیوجد جمعیات منزلیة

العمل على زیادة عدد الجمعیات االستھالكیة حتى تتناسب مع عدد سكان حى 
٠العجمى 

488161

التعلیق

المقترح



حمایة المستھلكـ ٦

مالحظات

خالفات عدد الم
السكان عدد

التقدیري في عام 
البیان 

حــى
ى 

مال
إج

ات
الف

مخ
ال

واد
م

ء 
بنا ویة

أد طع
ق

ار 
غی اء

تھ
إن

یة 
الح

ص

ش
غ

ت 
صفا

موا ش
غ

ي 
جار

ت

رة
سعی

ت

٤٤٠ ـــ ـــ ـــ ٣٠ ١٠ ٢ ٣٩٨ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نسمة ٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
مخالفة٤٤٠اجمالى عدد المخالفات •
%٩٠الى اجمالى المخالفات) تسعیرة ( نسبة عدد المخالفات •
%٠.٤٥الى اجمالى المخالفات) غش تجارى ( نسبة عدد المخالفات •
%٢الى اجمالى المخالفات ) غش مواصفات ( نسبة عدد المخالفات •
%٠.٦٨الى اجمالى المخالفات ) انتھاء صالحیة( نسبة عدد المخالفات •
)مواد بناء –ادویة –قطع غیار ( الیوجد مخالفات من نوع •

العمل على معاقبة المخالفین ، للتقلیل والحد من عدد المخالفات لحمایة 
المستھلك

التعلیق

المقترح

غش تجارى
غش مواصفات 

2 10

عدد المخالفات

حمایة المستھلكـ ٦

مالحظات

خالفات عدد الم
السكان عدد

التقدیري في عام 
البیان 

حــى
ى 

مال
إج

ات
الف

مخ
ال

واد
م

ء 
بنا ویة

أد طع
ق

ار 
غی اء

تھ
إن

یة 
الح

ص

ش
غ

ت 
صفا

موا ش
غ

ي 
جار

ت

رة
سعی

ت

٤٤٠ ـــ ـــ ـــ ٣٠ ١٠ ٢ ٣٩٨ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نسمة ٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
مخالفة٤٤٠اجمالى عدد المخالفات •
%٩٠الى اجمالى المخالفات) تسعیرة ( نسبة عدد المخالفات •
%٠.٤٥الى اجمالى المخالفات) غش تجارى ( نسبة عدد المخالفات •
%٢الى اجمالى المخالفات ) غش مواصفات ( نسبة عدد المخالفات •
%٠.٦٨الى اجمالى المخالفات ) انتھاء صالحیة( نسبة عدد المخالفات •
)مواد بناء –ادویة –قطع غیار ( الیوجد مخالفات من نوع •

العمل على معاقبة المخالفین ، للتقلیل والحد من عدد المخالفات لحمایة 
المستھلك

التعلیق

المقترح

غش مواصفات 
انتھاء صالحیة 

تسعیرة 

10 30
398

حمایة المستھلكـ ٦

مالحظات

خالفات عدد الم
السكان عدد

التقدیري في عام 
البیان 

حــى
ى 

مال
إج

ات
الف

مخ
ال

واد
م

ء 
بنا ویة

أد طع
ق

ار 
غی اء

تھ
إن

یة 
الح

ص

ش
غ

ت 
صفا

موا ش
غ

ي 
جار

ت

رة
سعی

ت

٤٤٠ ـــ ـــ ـــ ٣٠ ١٠ ٢ ٣٩٨ ٤٨٨١٦١ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧: البیانتاریختموین العجمىادارة: البیان مصدر

نسمة ٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
مخالفة٤٤٠اجمالى عدد المخالفات •
%٩٠الى اجمالى المخالفات) تسعیرة ( نسبة عدد المخالفات •
%٠.٤٥الى اجمالى المخالفات) غش تجارى ( نسبة عدد المخالفات •
%٢الى اجمالى المخالفات ) غش مواصفات ( نسبة عدد المخالفات •
%٠.٦٨الى اجمالى المخالفات ) انتھاء صالحیة( نسبة عدد المخالفات •
)مواد بناء –ادویة –قطع غیار ( الیوجد مخالفات من نوع •

العمل على معاقبة المخالفین ، للتقلیل والحد من عدد المخالفات لحمایة 
المستھلك

التعلیق

المقترح

عدد المخالفات



االستھالك:  ثانیا 

على مستوى الحىتطور المنصرف من المواد الغذائیة التموینیة –٧

نصیب السكان إجمالي عدد 
السكان االتقدیرى

الزیت

طن

السكر

طن زیتالسنة سكر

٠٠٥. ٠٠٧. ٤٧٠٥٠٥ ٢٣٦١.١٣١ ٣٥٨٦.٠٧٦ ٢٠١٤

٠٠٥. ٠.٠٠٨ ٤٧٩٦٦٧ ٢٤٢٨.١٩٢ ٣٨٩٢.٦٩٩ ٢٠١٥

٠.٠٠٠٥ ٠.٠١ ٤٨٨١٦١ ٢٤٦.١٩٩ ٥٦٥١.٣٢٠ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان تموین العجمىادارة : مصدر البیان 

٤٧٠٥٠٥ھو ٢٠١٤عدد سكان الحى عام 

 فرد/ كجم ٠.٠٠٧ھو ٢٠١٤نصیب السكان من السكر عام

 فرد/ زجاجة ٠.٠٠٥ھو ٢٠١٤نصیب السكان من الزیت عام

٤٧٩٦٦٧ھو ٢٠١٥عدد سكان الحى عام 

 فرد/ كجم ٠.٠٠٨ھو ٢٠١٥نصیب السكان من السكر عام

 فرد/ زجاجة ٠.٠٠٥ھو ٢٠١٥نصیب السكان من الزیت عام

)كجم ( سكر 

5651.230

التعلیق

االستھالك:  ثانیا 

على مستوى الحىتطور المنصرف من المواد الغذائیة التموینیة –٧

نصیب السكان إجمالي عدد 
السكان االتقدیرى

الزیت

طن

السكر

طن زیتالسنة سكر

٠٠٥. ٠٠٧. ٤٧٠٥٠٥ ٢٣٦١.١٣١ ٣٥٨٦.٠٧٦ ٢٠١٤

٠٠٥. ٠.٠٠٨ ٤٧٩٦٦٧ ٢٤٢٨.١٩٢ ٣٨٩٢.٦٩٩ ٢٠١٥

٠.٠٠٠٥ ٠.٠١ ٤٨٨١٦١ ٢٤٦.١٩٩ ٥٦٥١.٣٢٠ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان تموین العجمىادارة : مصدر البیان 

٤٧٠٥٠٥ھو ٢٠١٤عدد سكان الحى عام 

 فرد/ كجم ٠.٠٠٧ھو ٢٠١٤نصیب السكان من السكر عام

 فرد/ زجاجة ٠.٠٠٥ھو ٢٠١٤نصیب السكان من الزیت عام

٤٧٩٦٦٧ھو ٢٠١٥عدد سكان الحى عام 

 فرد/ كجم ٠.٠٠٨ھو ٢٠١٥نصیب السكان من السكر عام

 فرد/ زجاجة ٠.٠٠٥ھو ٢٠١٥نصیب السكان من الزیت عام

)كجم ( سكر 
)زجاجة ( زیت 

246.199

2016عام تطور المنصرف من المواد الغذائیة

التعلیق

االستھالك:  ثانیا 

على مستوى الحىتطور المنصرف من المواد الغذائیة التموینیة –٧

نصیب السكان إجمالي عدد 
السكان االتقدیرى

الزیت

طن

السكر

طن زیتالسنة سكر

٠٠٥. ٠٠٧. ٤٧٠٥٠٥ ٢٣٦١.١٣١ ٣٥٨٦.٠٧٦ ٢٠١٤

٠٠٥. ٠.٠٠٨ ٤٧٩٦٦٧ ٢٤٢٨.١٩٢ ٣٨٩٢.٦٩٩ ٢٠١٥

٠.٠٠٠٥ ٠.٠١ ٤٨٨١٦١ ٢٤٦.١٩٩ ٥٦٥١.٣٢٠ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان تموین العجمىادارة : مصدر البیان 

٤٧٠٥٠٥ھو ٢٠١٤عدد سكان الحى عام 

 فرد/ كجم ٠.٠٠٧ھو ٢٠١٤نصیب السكان من السكر عام

 فرد/ زجاجة ٠.٠٠٥ھو ٢٠١٤نصیب السكان من الزیت عام

٤٧٩٦٦٧ھو ٢٠١٥عدد سكان الحى عام 

 فرد/ كجم ٠.٠٠٨ھو ٢٠١٥نصیب السكان من السكر عام

 فرد/ زجاجة ٠.٠٠٥ھو ٢٠١٥نصیب السكان من الزیت عام

2016عام تطور المنصرف من المواد الغذائیة

التعلیق



٤٨٨١٦١ھو ٢٠١٦حى عام العدد سكان 

 فرد/ كجم ٠.٠١ھو ٢٠١٦نصیب السكان من السكر عام

 فرد/ زجاجة ٠.٠٠٠٥ھو ٢٠١٦نصیب السكان من الزیت عام

 ٠.٤٥بنسبة ٢٠١٥عن عام ٢٠١٦زیادة المنصرف من السكر عام%

 ٠.٨٩بنسبة ٢٠١٥عن عام ٢٠١٦انخفاض المنصرف من الزیت عام%

 ٠.٠٨بنسبة ٢٠١٤عن عام ٢٠١٥زیادة المنصرف من السكر عام%

 ٠.٠٢بنسبة ٢٠١٤عن عام ٢٠١٥زیادة المنصرف من الزیت عام%

٠محاولة العمل على زیادة نصیب الفرد من السكر والزیت 

المقترح



من المواد األساسیةالحى إستھالك –٨

البوتاجاز 

عدد األنابیب في الشھر 

أسماك  اللحوم طن الخبز 

بیضاءحــى حمراء
نصیب 
الفرد إجمالي

تجاري منزلي نصیب 
الفرد إجمالي نصیب 

الفرد إجمالي نصیب 
الفرد إجمالي

٢٣١٢٦ ١١٩١٢٢ ـــ ـــ ٠.٠٢ ٩٩٠٧ ٠.٠١ ٥٠٢٤ رغیف ٥
یومیا ـــ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان ادارة تموین العجمى: مصدر البیان 

١٦/١/٢٠١٧الطب البیطرى                                                                    

نسمة٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى 

 فرد فى الیوم/ رغیف ٥منظومة الخبز الجدیدة تدعم

 ١٤٩٣١اجمالى اللحوم الحمراء والبیضاء

 ٣٤نسبة اللحوم الحمراء الى اجمالى اللحوم%

 فرد/ ٠.٠١نصیب الفرد من اللحوم الحمراء

 ٦٦نسبة اللحوم البیضاء الى اجمالى اللحوم%

 فرد/ ٠.٠٢نصیب الفرد من اللحوم البیضاء

التعلیق

بوتاجاز منزلى

119122

من المواد األساسیةالحى إستھالك –٨

البوتاجاز 

عدد األنابیب في الشھر 

أسماك  اللحوم طن الخبز 

بیضاءحــى حمراء
نصیب 
الفرد إجمالي

تجاري منزلي نصیب 
الفرد إجمالي نصیب 

الفرد إجمالي نصیب 
الفرد إجمالي

٢٣١٢٦ ١١٩١٢٢ ـــ ـــ ٠.٠٢ ٩٩٠٧ ٠.٠١ ٥٠٢٤ رغیف ٥
یومیا ـــ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان ادارة تموین العجمى: مصدر البیان 

١٦/١/٢٠١٧الطب البیطرى                                                                    

نسمة٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى 

 فرد فى الیوم/ رغیف ٥منظومة الخبز الجدیدة تدعم

 ١٤٩٣١اجمالى اللحوم الحمراء والبیضاء

 ٣٤نسبة اللحوم الحمراء الى اجمالى اللحوم%

 فرد/ ٠.٠١نصیب الفرد من اللحوم الحمراء

 ٦٦نسبة اللحوم البیضاء الى اجمالى اللحوم%

 فرد/ ٠.٠٢نصیب الفرد من اللحوم البیضاء

التعلیق

بوتاجاز منزلى بوتاجاز 
تجارى

لحوم بیضاء لحوم حمراء

119122

23126
9907 5024

)اللحوم -البوتاجاز(استھالك المواد االساسیة 

من المواد األساسیةالحى إستھالك –٨

البوتاجاز 

عدد األنابیب في الشھر 

أسماك  اللحوم طن الخبز 

بیضاءحــى حمراء
نصیب 
الفرد إجمالي

تجاري منزلي نصیب 
الفرد إجمالي نصیب 

الفرد إجمالي نصیب 
الفرد إجمالي

٢٣١٢٦ ١١٩١٢٢ ـــ ـــ ٠.٠٢ ٩٩٠٧ ٠.٠١ ٥٠٢٤ رغیف ٥
یومیا ـــ العجمى

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان ادارة تموین العجمى: مصدر البیان 

١٦/١/٢٠١٧الطب البیطرى                                                                    

نسمة٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى 

 فرد فى الیوم/ رغیف ٥منظومة الخبز الجدیدة تدعم

 ١٤٩٣١اجمالى اللحوم الحمراء والبیضاء

 ٣٤نسبة اللحوم الحمراء الى اجمالى اللحوم%

 فرد/ ٠.٠١نصیب الفرد من اللحوم الحمراء

 ٦٦نسبة اللحوم البیضاء الى اجمالى اللحوم%

 فرد/ ٠.٠٢نصیب الفرد من اللحوم البیضاء

التعلیق

لحوم حمراء

5024

)اللحوم -البوتاجاز(استھالك المواد االساسیة 



 ١٤٢٢٤٨عدد االنابیب فى الشھر اجمالى

 ٨٤نسبة عدد انابیب البوتاجاز المنزلى فى الشھر الى االجمالى%

 ١٦نسبة عدد انابیب البوتاجاز التجارى فى الشھر الى االجمالى%

محاولة زیادة نصیب الفرد من اللحوم الحمراء والبیضاء عن طریق انخفاض 
٠سعر الكیلو 

من المواد البترولیة المختلفة على مستوى الحىستھالكاالتطور معدل –٩

من المواد البترولیة المختلفة الحىمعدل إستھالك 
السنة

كیروسین لتر  شحومات طن  زیوت طن  سوالر لتر  لتر ٨٠بنزین  لتر ٩٠بنزین  غاز

١٢٠٠ ـــ ٣٢٢٠٠ ٣٠٢٦٠٠ ٧٥٨٠٠ ١٥١٠٠ ٤.١٠٠ ٢٠١٤

٦٠٠ ـــ ٤٥٠٠ ٣٣٥٨٥٠ ٨١٣٢٠ ٩٠٠٠ ٣.٩٥٠ ٢٠١٥

٦٠٠ ـــ ٤٥٠٠ ٣٣٥٨٥٠ ٨١٣٢٠ ٩٠٠٠ ٣.٩٥٠ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان ادارة تموین العجمى: مصدر البیان 

المقترح

غاز
كیروسین لتر زیوت طن

3.950 600

2016تطور معدل االستھالك من المواد البترولیة عام 

 ١٤٢٢٤٨عدد االنابیب فى الشھر اجمالى

 ٨٤نسبة عدد انابیب البوتاجاز المنزلى فى الشھر الى االجمالى%

 ١٦نسبة عدد انابیب البوتاجاز التجارى فى الشھر الى االجمالى%

محاولة زیادة نصیب الفرد من اللحوم الحمراء والبیضاء عن طریق انخفاض 
٠سعر الكیلو 

من المواد البترولیة المختلفة على مستوى الحىستھالكاالتطور معدل –٩

من المواد البترولیة المختلفة الحىمعدل إستھالك 
السنة

كیروسین لتر  شحومات طن  زیوت طن  سوالر لتر  لتر ٨٠بنزین  لتر ٩٠بنزین  غاز

١٢٠٠ ـــ ٣٢٢٠٠ ٣٠٢٦٠٠ ٧٥٨٠٠ ١٥١٠٠ ٤.١٠٠ ٢٠١٤

٦٠٠ ـــ ٤٥٠٠ ٣٣٥٨٥٠ ٨١٣٢٠ ٩٠٠٠ ٣.٩٥٠ ٢٠١٥

٦٠٠ ـــ ٤٥٠٠ ٣٣٥٨٥٠ ٨١٣٢٠ ٩٠٠٠ ٣.٩٥٠ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان ادارة تموین العجمى: مصدر البیان 

المقترح

زیوت طن
)90( بنزین  

)80( بنزین   سوالر لتر

4500 9000

81320
335850

2016تطور معدل االستھالك من المواد البترولیة عام 

 ١٤٢٢٤٨عدد االنابیب فى الشھر اجمالى

 ٨٤نسبة عدد انابیب البوتاجاز المنزلى فى الشھر الى االجمالى%

 ١٦نسبة عدد انابیب البوتاجاز التجارى فى الشھر الى االجمالى%

محاولة زیادة نصیب الفرد من اللحوم الحمراء والبیضاء عن طریق انخفاض 
٠سعر الكیلو 

من المواد البترولیة المختلفة على مستوى الحىستھالكاالتطور معدل –٩

من المواد البترولیة المختلفة الحىمعدل إستھالك 
السنة

كیروسین لتر  شحومات طن  زیوت طن  سوالر لتر  لتر ٨٠بنزین  لتر ٩٠بنزین  غاز

١٢٠٠ ـــ ٣٢٢٠٠ ٣٠٢٦٠٠ ٧٥٨٠٠ ١٥١٠٠ ٤.١٠٠ ٢٠١٤

٦٠٠ ـــ ٤٥٠٠ ٣٣٥٨٥٠ ٨١٣٢٠ ٩٠٠٠ ٣.٩٥٠ ٢٠١٥

٦٠٠ ـــ ٤٥٠٠ ٣٣٥٨٥٠ ٨١٣٢٠ ٩٠٠٠ ٣.٩٥٠ ٢٠١٦

٢٧/٤/٢٠١٧:تاریخ البیان ادارة تموین العجمى: مصدر البیان 

المقترح

سوالر لتر

335850



-:من الجدول السابق یتضح لنا 

%٠.٠٣بنسبة ٢٠١٤عن عام ٢٠١٦انخفاض نسبة استھالك الغاز عام •
%٠.٤٠بنسبة ٢٠١٤عن عام ٢٠١٦عام ٩٠انخفاض نسبة استھالك بنزین •
%٠.٠٧بنسبة ٢٠١٤عن عام ٢٠١٦عام ٨٠زیادة نسبة استھالك بنزین •
% ١١بنسبة ٢٠١٤عن عام ٢٠١٦زیادة نسبة استھالك سوالر لتر عام •
%٠.٨٦بنسبة ٢٠١٤عن عام ٢٠١٦انخفاض نسبة استھالك زیوت عام •

٠العمل على التوزیع العادل وتوفیر المواد البترولیة المختلفة منعا لالزدحام 

التعلیق

المقترح



الحىالطاقة االنتاجیة من اللحوم الحمراء بالطن على مستوى تطورـ ١

٧/٢/٢٠١٧: تاریخ البیان )         االنتاج الحیوانى ( مدیریة الزراعة :البیانمصدر

الیوجد تبین انھ ٧/٢/٢٠١٧بتاریخ ٦٦بناء على الخطاب الوارد من مدیریة الزراعة برقم 
حظائر مواشى فى نطاق حى العجمى

العمل على انشاء مزارع حیوانیة لزیادة االنتاج من اللحوم ومكافحة ارتفاع 
٠االسعار وتوفیر فرص عمل للشباب 

مالحظات سنویاالطاقة االنتاجیة اجمالى
سنوىطنالسنة سنوىراس

ـــ ـــ ٢٠١٤

ـــ ـــ ٢٠١٥

ـــ ـــ ٢٠١٦

المقترح

التعلیق



االنتاج السنوى من اللحوم البیضاءتطورـ ٢

مالحظات

الكمیة اجمالى
بالطن

بیضاء بالطنلحوم

اجمالىالسنة
كمیة 
االنتاج

مزاع
قطاع 
خاص

اجمالى
كمیة 
االنتاج

مزارع
قطاع 

طنعام كجم

٣ ٦٧٥ ٣٥٠٠ ١ ـــ ـــ ٢٠١٦

٧/٢/٢٠١٧: تاریخ البیان )                       االنتاج الحیوانى ( مدیریة الزراعة :البیانمصدر

٢/١/٢٠١٧بتاریخ ٦٦بناء على الخطاب الوارد الینا من مدیریة الزراعة برقم 

بالنسبة لالنتاج الحیوانى الیوجد اى حظائر مواشى فى نطاق حى العجمى  •
/ وجمیع مزارع الدواجن فى حى العجمى متوقفة ماعدا مزرعة واحدة باسم 

اللطیف مصطفى بمنطقة ام زغیو عزیزة عبد 

عنبر٢التسمین عدد عنابر•
عنبر / ١٧٥٠نصیب العنابر من الدواجن •

العمل على انشاء مزارع للدواجن لزیادة االنتاج من اللحوم البیضاء ومكافحة 
٠ارتفاع االسعار وتوفیر فرص عمل للشباب 

المقترح

التعلیق

مزرعة قطاع خاص

تطور االنتاج السنوى من اللحوم البیضاء

االنتاج السنوى من اللحوم البیضاءتطورـ ٢

مالحظات

الكمیة اجمالى
بالطن

بیضاء بالطنلحوم

اجمالىالسنة
كمیة 
االنتاج

مزاع
قطاع 
خاص

اجمالى
كمیة 
االنتاج

مزارع
قطاع 

طنعام كجم

٣ ٦٧٥ ٣٥٠٠ ١ ـــ ـــ ٢٠١٦

٧/٢/٢٠١٧: تاریخ البیان )                       االنتاج الحیوانى ( مدیریة الزراعة :البیانمصدر

٢/١/٢٠١٧بتاریخ ٦٦بناء على الخطاب الوارد الینا من مدیریة الزراعة برقم 

بالنسبة لالنتاج الحیوانى الیوجد اى حظائر مواشى فى نطاق حى العجمى  •
/ وجمیع مزارع الدواجن فى حى العجمى متوقفة ماعدا مزرعة واحدة باسم 

اللطیف مصطفى بمنطقة ام زغیو عزیزة عبد 

عنبر٢التسمین عدد عنابر•
عنبر / ١٧٥٠نصیب العنابر من الدواجن •

العمل على انشاء مزارع للدواجن لزیادة االنتاج من اللحوم البیضاء ومكافحة 
٠ارتفاع االسعار وتوفیر فرص عمل للشباب 

المقترح

التعلیق

مزرعة قطاع خاص الطاقة الفعلیة للمزرعة

1 3500

تطور االنتاج السنوى من اللحوم البیضاء

االنتاج السنوى من اللحوم البیضاءتطورـ ٢

مالحظات

الكمیة اجمالى
بالطن

بیضاء بالطنلحوم

اجمالىالسنة
كمیة 
االنتاج

مزاع
قطاع 
خاص

اجمالى
كمیة 
االنتاج

مزارع
قطاع 

طنعام كجم

٣ ٦٧٥ ٣٥٠٠ ١ ـــ ـــ ٢٠١٦

٧/٢/٢٠١٧: تاریخ البیان )                       االنتاج الحیوانى ( مدیریة الزراعة :البیانمصدر

٢/١/٢٠١٧بتاریخ ٦٦بناء على الخطاب الوارد الینا من مدیریة الزراعة برقم 

بالنسبة لالنتاج الحیوانى الیوجد اى حظائر مواشى فى نطاق حى العجمى  •
/ وجمیع مزارع الدواجن فى حى العجمى متوقفة ماعدا مزرعة واحدة باسم 

اللطیف مصطفى بمنطقة ام زغیو عزیزة عبد 

عنبر٢التسمین عدد عنابر•
عنبر / ١٧٥٠نصیب العنابر من الدواجن •

العمل على انشاء مزارع للدواجن لزیادة االنتاج من اللحوم البیضاء ومكافحة 
٠ارتفاع االسعار وتوفیر فرص عمل للشباب 

المقترح

التعلیق



الحىمشروعات دجاج انتاج بیض المائدة على مستوى حصرـ ٣
الفعلیةالطاقة الكلیةالطاقة عدد

المزارع حــى
بالبیضة بالدجاجة بالبیضة بالدجاجة

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ العجمى

٧/٢/٢٠١٧: تاریخ البیان )                 االنتاج الحیوانى ( مدیریة الزراعة :البیانمصدر

بناء على الخطاب الوارد من مدیریة الزراعة تبین انھ الیوجد انتاج من 
٠بیض المائدة على مستوى حى العجمى 

العمل على اقامة مشروعات دجاج انتاج بیض المائدة لزیادة االنتاج 
٠ومكافحة ارتفاع االسعار وتوفیر فرص عمل للشباب 

المقترح

التعلیق



الحىتاج السنوى من البیض على مستوى االنتطور-٤

مالحظات المنتجة بااللف الكمیة
بیضة المزارععدد

السنة

ـــ ـــ ٢٠١٤

ـــ ـــ ٢٠١٥

ـــ ـــ ٢٠١٦

٧/٢/٢٠١٧: تاریخ البیان )                 االنتاج الحیوانى ( مدیریة الزراعة :البیانمصدر

بناء على الخطاب الوارد من مدیریة الزراعة تبین انھ الیوجد انتاج سنوى 
٠من البیض على مستوى حى العجمى 

العمل على اقامة مشروعات دجاج انتاج بیض المائدة لزیادة االنتاج 
٠ومكافحة ارتفاع االسعار وتوفیر فرص عمل للشباب 

المقترح

التعلیق



الحىانتاج المناحل على مستوى تطورـ ٥
مالحظات بالطناالنتاجكمیة الخالیاعدد

السنة
ـــ ـــ ٢٠١٤

ـــ ـــ ٢٠١٥

ـــ ـــ ٢٠١٦

٧/٢/٢٠١٧: تاریخ البیان )                 االنتاج الحیوانى ( مدیریة الزراعة :البیانمصدر

الیوجد مناحل بنطاق حى العجمى

على مستوى الحىمساحات وانتاج المزارع السمكیة تطورـ ٦
اھلیةمزارع حكومیةمزارع

السنة
اجمالى
االنتاج 
بالطن

انتاجیة
الفدان

فدان/ طن

المساحة
بالفدان العدد اجمالى

االنتاج 
بالطن

انتاجیة
الفدان

فدان/ طن

المساحة
بالفدان العدد

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٤

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٥

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٦

٦/٧/٢٠١٧: البیانتاریخالھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة: البیانمصدر

سمكیة بنطاق حى العجمىال یوجد مزارع 

العمل على تشجیع المستثمرین النشاء مزارع حكومیة او اھلیة بحى 

٠لزیادة االنتاج من االسماك العجمى 

التعلیق

المقترحات

لتعلیقا



على مستوى الحىالحصر العام للثروة الحیوانیة–١

طیور
أرانب

دواب
ماعز أغنام أبل

جاموس أبقار
حــى

أخرى دجاج خیول بغال حمیر إناث ذكور إناث ذكور

٢٣٣٦ ١٤٣٠ ٢٦٣٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ العجمى

١٦/١/٢٠١٧: تاریخ البیان مدیریة الطب البیطرى:البیان مصدر

دجاج

1430

على مستوى الحىالحصر العام للثروة الحیوانیة–١

طیور
أرانب

دواب
ماعز أغنام أبل

جاموس أبقار
حــى

أخرى دجاج خیول بغال حمیر إناث ذكور إناث ذكور

٢٣٣٦ ١٤٣٠ ٢٦٣٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ العجمى

١٦/١/٢٠١٧: تاریخ البیان مدیریة الطب البیطرى:البیان مصدر

دجاج
انواع اخرى من 

الطیور ارانب 

1430
2336 2637

الثروة الحیوانیة والداجنة بالحى

على مستوى الحىالحصر العام للثروة الحیوانیة–١

طیور
أرانب

دواب
ماعز أغنام أبل

جاموس أبقار
حــى

أخرى دجاج خیول بغال حمیر إناث ذكور إناث ذكور

٢٣٣٦ ١٤٣٠ ٢٦٣٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ العجمى

١٦/١/٢٠١٧: تاریخ البیان مدیریة الطب البیطرى:البیان مصدر

الثروة الحیوانیة والداجنة بالحى



نسمة ٤٨٨١٦١عدد السكان بحى العجمى •

)دواب –ماعز –اغنام –ابل –جاموس –ابقار ( الیوجد بحى العجمى •

ارنب٢٦٣٧عدد االرانب بالحى •

نسمة/ ارنب ٠.٠٥نصیب السكان من االرانب •

٣٧٦٦اجمالى عدد الطیور بالحى •

% ٣٨نسبة الدجاج الى اجمالى عدد الطیور •

نسمة/ دجاجة ٠.٠٠٢نصیب السكان من الدجاج •

٢٣٣٦)  اخرى ( عدد الطیور •

%٦٢رى الى اجمالى الطیور نسبة الطیور االخ•

نسمة/ طائر ٠.٠٠٤نصیب السكان من الطیور االخرى •

محاولة العمل على انشاء مزارع حیوانیة  لتوفیر الثروة الحیوانیة  

٠بالحى وذلك لمحاربة ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن 

التعلیق

المقترح



الحىمستوىالمجازر على توزیع–٢

حاالت الذبیح عدد المجازر عدد السكان التقدیريعدد حــى

دواجن ماشیة دواجن ماشیة
٤٨٨١٦١ العجمى

٩٩٠٧ ٥٠٢٤ ١ ١

١٦/١/٢٠١٧: البیانتاریخمدیریة الطب البیطرى                                 : البیان مصدر

٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
مجزر احدھما للماشیة واالخر ٢اجمالى عدد المجازر بحى العجمى •

للدواجن
حالة١٤٩٣١ھو ٢٠١٦اجمالى عدد حاالت الذبیح بحى العجمى عام •
% ٣٤نسبة عدد حاالت ذبیح الماشیة الى اجمالى حاالت الذبیح •
%٦٦نسبة عدد حاالت ذبیح الدواجن الى اجمالى حاالت الذبیح •
نسمة / ماشیة ٠.٠١من حاالت ذبیح الماشیة نصیب السكان•
نسم/ دجاجة ٠.٠٢ذبیح الدواجن نصیب السكان من حاالت•

٠محاولة العمل على انشاء مجزر للماشیة وذلك للحد من الذبح خارج المجزر 

التعلیق

لمقترحا

عدد مجازر الماشیة  
عدد مجازر الدواجن

1

الحىمستوىالمجازر على توزیع–٢

حاالت الذبیح عدد المجازر عدد السكان التقدیريعدد حــى

دواجن ماشیة دواجن ماشیة
٤٨٨١٦١ العجمى

٩٩٠٧ ٥٠٢٤ ١ ١

١٦/١/٢٠١٧: البیانتاریخمدیریة الطب البیطرى                                 : البیان مصدر

٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
مجزر احدھما للماشیة واالخر ٢اجمالى عدد المجازر بحى العجمى •

للدواجن
حالة١٤٩٣١ھو ٢٠١٦اجمالى عدد حاالت الذبیح بحى العجمى عام •
% ٣٤نسبة عدد حاالت ذبیح الماشیة الى اجمالى حاالت الذبیح •
%٦٦نسبة عدد حاالت ذبیح الدواجن الى اجمالى حاالت الذبیح •
نسمة / ماشیة ٠.٠١من حاالت ذبیح الماشیة نصیب السكان•
نسم/ دجاجة ٠.٠٢ذبیح الدواجن نصیب السكان من حاالت•

٠محاولة العمل على انشاء مجزر للماشیة وذلك للحد من الذبح خارج المجزر 

التعلیق

لمقترحا

عدد مجازر الدواجن
عدد حاالت ذبح الماشیة

عدد حاالت ذبح 
الدواجن
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الحىمستوىالمجازر على توزیع–٢

حاالت الذبیح عدد المجازر عدد السكان التقدیريعدد حــى

دواجن ماشیة دواجن ماشیة
٤٨٨١٦١ العجمى

٩٩٠٧ ٥٠٢٤ ١ ١
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لمقترحا
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على مستوى الحىالعمالة البیطریة –٣
عددالعمالة الطبیة

ةبیطریوحدة حــى
عمال إداریین بیطریینأطباء

١ ١ ٢ مجزر السالم العجمى

١٦/١/٢٠١٧: البیانتاریخمدیریة الطب البیطرى                                 : البیان مصدر

 مجزر السالم ( یوجد مجزر واحد بحى العجمى (

 ٤اجمالى عدد العمالة البیطریة

 ٢عدد العمالة البیطریة من االطباء

 ٥٠نسبة االطباء البیطرین الى اجمالى العمالة%

 ١عدد العمالة البیطریة من االداریین

 ٢٥نسبة االداریین البیطرین الى اجمالى العمالة%

 ١عدد العمالة البیطریة من العمال

٢٥طریة الى اجمالى العمالة نسبة العمال البی%

البیطریین والعمال داخل المجزر العمل على توفیر عدد كافى من االطباء

التعلیق

المقترح

اطباء بیطرین
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على مستوى الحىالعمالة البیطریة –٣
عددالعمالة الطبیة

ةبیطریوحدة حــى
عمال إداریین بیطریینأطباء

١ ١ ٢ مجزر السالم العجمى
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 مجزر السالم ( یوجد مجزر واحد بحى العجمى (
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 ١عدد العمالة البیطریة من االداریین

 ٢٥نسبة االداریین البیطرین الى اجمالى العمالة%

 ١عدد العمالة البیطریة من العمال

٢٥طریة الى اجمالى العمالة نسبة العمال البی%

البیطریین والعمال داخل المجزر العمل على توفیر عدد كافى من االطباء

التعلیق

المقترح

اداریین
عمال
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المجازرالقرى الرئیسیة المحرومة من –٤

نسبة
/ المحروم 
الكل 

عدد إجمالي
سكان القرى 
المحرومة 

عدد إجمالي
القرى 

المحرومة 

إجمالي
السكان 

إجمالي
القرى عدد حــى

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ العجمى

١٦/١/٢٠١٧: البیانتاریخمدیریة الطب البیطرى             : البیان مصدر

بحى العجمى الیوجد قرى 

التعلیق
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في وقت واحد وال تسمح 

ألكثر من ُمستخدم باستخدام 
التطبیقات المختلفة على 

الحاسوب
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Diskاختصاره ھو
Operating System
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مباشر وھذا النظام أحادي 
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LINUX:نظام التشغیل لینكس 
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نظام تشغیل ویندوز 
):Windows
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وفي عام األوامر في نظام دوس
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قامت شركة مایكروسوفت 
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٩٥أطلقت علیھ اسم ویندوز
وفي عام ألف وتسعمائة وثمانیة 

وتسعین أطلقت الشركة نسخة 
جدیدة من نظام التشغیل أطلقت 

Windowsعلیھ اسم ٩٨
وتّم إصدار الكثیر من إصدارات 

الویندوز المختلفة بعدھا مثل
Windows ٢٠٠٠ ،
Windows ٢٠٠٣



Windows Vista
Windows ٧
Windows وأخیراً تم ٨

Windowsإصدار ُیعّد ١٠
الویندوز أكثر أنظمة التشغیل 

استخداماً حول العالم نظراً 
العتماده على نظام الواجھات 
الرسومیة التي تبسط وتسّھل 

العمل علیھ من قبل 
المستخدمین باإلضافة إلى أّنھ 
النظام الوحید الُمعتمد لتشغیل 

ألعاب الفیدیو مما أعطاه 
قاعدة كبیرة جداً من 

المستخدمین حول العالم

Mac OS X:نظام تشغیل

ھذا النظام ُمخّصص بصورٍة 
أساسّیة ألجھزة أبل ماكنتوش 

وھو نظام مدفوع وغیر 
.مجاني

Haiku:نظام

ھو نظام تشغیل مجاني 
المصدر مثل نظام ومفتوح 

لینكس یمتاز بالبساطة 
والجمال وسرعة األداء تم 

ویعتبر ٢٠٠١إطالقھ عام 
من األنظمة Haikuنظام

الُمستخدة لالستعمال 
.الشخصي

: نظام تشغیل كروم
ھو نوع من األنظمة الخاصة 
فھو یعتمد على نواة لینكس 
وسطح المكتب فیھ فرید من 

نظام نوعھ فھو یعتمد على 
وتطبیقات كروم فقط، وقد 

صنع خصیصاً لتشغیل أجھزة
ChromeBooks لكن

ُیمكن أیضاَ تنزیلھ على أجھزة 
الحاسوب األخرى

نظام تشغیل
:MENUET

ھو من أقلّ األنظمة مساحًة 
في عالم الحاسوب فھو یحتاج 

میغا بایت فقط ١.٤٤فقط إلى 
من مساحة القرص الصلب 

الحاسوب الخاص بجھاز 
إلتمام عملّیة تنصیبھ وتشغیلھ 

وتمت برمجة ھذا النظام 
باستخدام لغة التجمیع 

Assemblyباإلنجلیزیة

eComStation:نظام

ھو نظام تشغیل أنشئ من 
قبل شركة مایكروسوفت 

لكّنھ بقي IBMوشركة 
بعد ترك IBMتحت مظلة

مایكروسوفت لھ وھو 
نظام غیر مجاني ومن 

قلیلة االستخدام األنظمة 
والشھرة

TAILS:نظام

ھو نِظام َتشغیل ُمختص 
بالِحمایة والتشفیر 

والخصوصّیة والسریة على 
شبكة اإلنترنت العالمیة 
وھو واحٌد من توزیعات 

لینكس ویستخدم متصفح 
Torویب خاص بھ یسمى

حتى یضمن تشفیر الھویة 
وحمایة الخصوصیة 

والسریة للمستخدم وال 
ُیمكن تثبیت ھذا النظام على 

القرص الصلب الخاص 
بجھاز الحاسوب بل 

ُیستخدم كنظاٍم حي حیث 
یعمل بشكل تلقائي عند 

تشغیل القرص المدمج الذي 
یحتوي علیھ
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أن علم علم األحیاء البحریة
الكائنات الحیة البحریة أحد العلوم

التي تدرس حال الكائنات الحیة في 
المحیطات أو المسطحات البحریة 

تعیش معظم الكائنات األخرى حیث
البحریة في البحر والبعض الحیة 

فیھما األخر على األرض تصنف
األنواع على أساس البیئة بدال من 

التركیز على التصنیف وتختلف
البیولوجیا البحریة عن البیئة 
البحریة حیث تھتم البیولوجبا 

كیفیة تفاعل الكائنات البحریة على
الحیة مع البیئة وتساعد على تحدید 

لى أنھا باإلضافة إطبیعة كوكبنا
تسھم إلى حد كبیر في دورة 

مناخ األكسجین وتشارك في تنظیم
األرض ویعتبر الشاطئ جزء من 

أجزاء الحیاة البحریة حیث یضم 

من الحیاة البیولوجیة أیضا جزء
البحریة التي تشمل الكثیر من 

معظم المجھریات بما في ذلك
العوالق النباتیة والعوالق 
الحیوانیة أظھر إنشاء المحمیات 

نتائج طویلة األمد البحریة
وغالباً ما ساھم في زیادة سریعة 

في وفرة وتنوع وإنتاجیة
الكائنات البحریة وفي وقت تبدو 
منافع الحمایة جلیة بالنسبة إلى 

الحیة التي تقضي جل ناتالكائ
وقتھا داخل البیئة البحریة حیث 

لألنواع یمكن ان توفر الحمایة
المھاجرة في حال حمایتھا في 
مراحل ضعفھا وال سیما حمایة 

تكاثرھا وحضنھا وتعرف مواقع
البحریة بالمساحة المائیة البیئة

بزیادة كبیرة الشاسعة التي تتمیز
في نسبة المواد الصلبة الذائبة

العذبة فیھا عن نسبتھا في المیاه
وتشمل كائنات حیة نباتیة 
وحیوانیة ومكونات غیر حیة 

البیئة وتوجد بین مكونات
تشمل . على اتزانھاعالقات تعمل

أعداد ھائلة من الكائنات الحیة
المتنوعة في أشكالھا وألوانھا 
وطرق معیشتھا وأنواعھا

الھائلویشترك في ھذا العدد

من األحیاء المتنوعة مجموعة من 
الخصائص تعرف بمظاھر الحیاة 

المیاه ال تتجاوز البعض أن یرى
كونھا أحد المتطلبات األساسیة 

تھتم غالبیة للحیاة اإلنسانیة
القطاعات بدرجة نقاء المیاه

ولكننا نؤمنواحتمال نقص مواردھا
بأن میاه البحار والمحیطات ال تقل 
في أھمیتھا عن میاه الشرب كونھا 

جانباً ھاماً للحیاة الطبیعیة تشكل
ات بصورة عامة وتساھم الكائن

المحافظة على التوازن البحریة في
البیئي وضمان نقاء البحار وجودة 

المحیطات میاھھا وتعتبر میاه
مصدراً رئیسیاً للغذاء واألمالح 

المعدنیة كما أنھا وسیلة ھامة
للتبادل التجاري والنقل واألنشطة 
الترفیھیة ویتزاید تحول اإلنسان 

على البحار والمحیطات لالعتماد
ى الغذاء الرئیسي من للحصول عل

زراعة خالل الصید المباشر أو
األسماك الستخدامھا في تغذیة

من% ١٠الحیوانات ویأتي حوالي 
البروتین الذي یستھلكھ اإلنسان من 
المحیطات وتؤكد ھذه الحقائق على 

العمل على اتخاذ خطوات حتمیة
جادة وسریعة لحمایة البیئة 

مخاطر والكائنات البحریة من
تعیش كائنات. التلوث
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باألسماك

االھتمام

أوالغذائیة

حصرھا أو حتى تصنیفھا الن لھا 

وتكاثرھا بعض الكائنات البحریة

الھواء ھناك اسماك تفضل العیش 

القاع

تصاد األسماك وموارد األحیاء
المائیة األخرى من طائفة عریضة 
من النظم االیكولوجیة للمیاه العذبة 

البحیرات والمستنقعاتبینھا من
والسھول الفیضیة واألنھار 

ومعظمھا مصادر والمجاري المائیة
طبیعیة وترتبط حالة واتجاھات النظم 

المائیة ارتباطا االیكولوجیة لألحیاء
وثیقا بالظروف السائدة في النظم 

المجاورة غیر االیكولوجیة األرضیة
أن جمیع مسطحات المیاه الداخلیة 

حد ما تعدیالت إلىتقریبا، خضعت ل
نتیجة للتدخالت البشریة مثل 

التأثیرات اإلثرائیة لألسمدة المفرطة
ومخلفات الحیوانات فضال عن 
تحویلھا ضمن ھیاكل المجتمع 

توجد فیھ نتیجة المحلي المعین التي
من خالل إدخال –للتنوع البیولوجي 
وتزویدھا –األنواع الجدیدة

من بالزریعة من آن آلخر ولذا فإن 
الضروري النظر إلى كل نظام

ایكولوجي داخلي لألحیاء المائیة من 
واألحواض حیث مستجمعات المیاه

فیھا المیاه الساحلیة بما التي یوجد
في ذلك المصبات والبحیرات الكبیرة 

الوصلة بین البیئة البحریة تشكل
وتلك الخاصة بالمیاه العذبة وبین 

والمحیطات وتضطلع بدور القارات
سي باعتبارھا حضانات للكثیر من رئی

الشعاب المرجانیة األنواع البحریة
تمثل النوع الغالب من النظم 

االستوائیة االیكولوجیة في المناطق
تقل فیھا الموجات الدافئة أو حیث

الشعاب مدخالت المیاه العذبة وھذه
ھامة بالنسبة للبلدان الجزریة إال 

أنھا

رخوة القاع التي 

على الترسبات الدقیقة التي تعتبر من 
سماتھا مثل الحصى والرمال

٢٠٠عمق 

إنتاجیتھا العالیة والتي تحكم

االیكولوجیة أكبر مساحة وحجم للنظم

لضعیفة طویلة اوتأوي بعض الموارد

ارات

السمكیة الھامة مثل األسماك والكریل

ذلك من األنواع مثل الطیور البحریة
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ومما جاء فى مقدمة ھذا 
لم ینتھ زمن اإلنترنتالكتاب 

في ١٩٢٠یذكر أنّھ في عام 
الوالیات المتحدة كانت ھناك 
مقترحات جدیة إلقفال باب 
االختراع وعدم منح براءات 
اختراع جدیدة ألن كل ما 
یمكن اختراعھ قد تم اختراعھ 
كما برر مسؤول مكتب 

آنذاك براءات االختراع 
وفي عام تشارلز دیول

استھزأ موظفو ١٩٠٩
الجمارك البریطانیون بمقولة 
احتمال تنقل المسافرین 

والبضائع عبر الجو وقالوا
یجب إھمال ھذه التخرصات 
ألنھا لو حدثت فإن معناھا 
ھو إغالق مكاتب الجمارك 
وإقفال الدائرة برمتھا وحتى 
أمد قریب كان البعض من 

تخصصاً أكثر الناس ذكاًء و
في علوم الجو یعتقدون أنھ 
من المستحیل على اإلنسان 
أن یسبر غور الفضاء ومن 
ھؤالء عالم الجو البریطاني 
السیر ھارولد سبنسر الذي 

ألوھام التي تحوم ادحض
حول فكرة سفن الفضاء 

ومن ١٩٥٧وذلك في عام 
سوء حظھ أن السوفییت 
أطلقوا أول سفینة فضائیة 

بعد ١/في التاریخ، سبوتنیك
أسبوعین فقط من تصریحھ 

!الشھیر وقتھا

. بي. وعندما فكرت شركة آي
أم األمیركیة الشھیرة 
المتخصصة في صناعة الحاسب 
بإنتاج كمبیوترات وبیعھا في 
األسواق أواخر األربعینات من 
القرن الماضي صرح مدیرھا 
آنذاك توماس واتسون أنھ ال 
یعتقد أن السوق یمكن أن 
یستوعب أكثر من خمسة 

واآلن كلنا حواسب على األكثر 
نعلم أن بعض البیوت فیھا ھذا 

ومنذ عشر العدد من األجھزة
سنوات تقریباً كان ال یمكن أن 

٢٠٠٣نتخیل اإلنترنت عام 
والتي أصبحت الیوم طوفاناً من 
المعلومات بال حدود نتقاسمھا 
مع أي شخص یستطیع الوصول 
إلى ھناك من خالل وسیط فرید 
في نوعھ ومع ذلك ھناك من 

لم ن زمن اإلنترنت انتھىیقول إ
ینتھ زمن اإلنترنت ولم یأفل 
نجمھ بعد رغم الخسائر التي 
لحقت بالعدید من شركات 
اإلنترنت المسماة دوت كومز 
وتالشي الثقة في شركات 
تكنولوجیا شبكة المعلومات 

ھذا ما قالھ عدد ممن الدولیة
تحدثوا في أثناء مؤتمر كبیر في 
عقد في لندن أخیراً حول 

وع تأثیرات موض

وأفضل اإلنترنت في المجتمع
السبل لجعل ھذه األداة تغییر

وقد نظمت ھذا المؤتمر الجبارة
ودراسات بریطانیة بحوثجمعیات

حاولت فتح النقاش من جدید 
حول مدى تأثیر اإلنترنت في 
المجتمع وكیف یمكن التحكم فیھ 

لبشریة وتتكون الجعلھ في خدمة 
ھذه الجماعات من مؤسسة

دیموس و معھد األبحاث حول 
السیاسات العامة و منتدى 
المستقبل و مؤسسة العمل ورغم 
أن حمى اإلنترنت كانت قد 

في البدایة رجال األعمال اعترت 
وأسواق المال فإن عدداً من 
المحاورین في أثناء المؤتمر 
أعربوا عن اقتناعھم بأن التأثیر 
األكبر سیكون في حیاة 
األشخاص والمجتمع ولیس 

فھذه التقنیة األعمال والشركات
الرائعة المتمردة اندفعت في ثني 
عضالتھا واستعراض قوتھا 

لواضح وأصبح السؤال الكبیر ا
في ھذه األلفیة الجدیدة ما 
مستقبل اإلنترنت وما خطوتھا 
القادمة؟ ولإلجابة عن ھذا 
السؤال اتفقت المجلة األمیریكیة 

العلمیة المشھورة باسم
Discover منذ عدة أشھر



الوالیات المتحدة األمریكیة فى 
على تشكیل لجنة من المبدعین 

أثبتت التجربة بأّنھم التقنیین 
جّیدون جداً في توّقع المستقبل 
لإلجابة عن ھذا السؤال 
ونوقشت في تلك اللجنة نقاط 
متعددة عن الخطوة القادمة 
لإلنترنت وكان التساؤل 

جمیعاً الرئیسي في تلك وكنا ،
في عالم ما قبل اإلنترنت عندما 
نھاتف أحداً بالھاتف ال بد أن 
نكون على معرفة بھ ونبحث

عن رقمھ لالتصال بھ المدھش 
اآلن أن الصداقات واالتصاالت 
والروابط والكیانات االجتماعیة

تتشكل بطریقة آنیة وعفویة 
على اإلنترنت قد تكون من 
خالل المشاركة في ھوایة أو 
اھتمامات مھنیة أو معتقدات 
دینیة فھي جاھزة للتكوین في 
أي وقت فھناك آالف من 

فضاء الكیانات االجتماعیة في
وأنا یبھرني شخصیاً اإلنترنت

الكیفیة التي دمرت بھا اإلنترنت 
فعندما كنت الجغرافیة تماماً 

طفالً، لم أكن أتخیل الكالم مع 
الناس في البالد األخرى اآلن 
ابني یلعب لعبة تفاعلیة على 

خصوم في فرنسة اإلنترنت مع
والیابان والناس اآلن یتواصلون 

من على الرغمعبر اإلنترنت
غاتھم من خالل آلیات لاختالف

الترجمة اإللكترونیة الفوریة 
ومع ذلك نحن بدأنا اآلن مع 
ھذه اإلنترنت وھي تسرع ونحن 
نلھث وراءھا فالموجة 

التكنولوجیة القادمة 

من اإلنترنت تسمح للناس 
بالتواصل من دون خسارة وفقدان

التفاصیل الدقیقة في االتصال، 
سواء كان ذلك في تعبیرات الوجھ 

الحاجب المرفوع عالمة مثل
على التعجب أو الوفاء بتفاصیل

المسرحیة الكومیدیة التي 
أكثر من موجة تشاھدھا فھناك

قادمة في تكنولوجیات اإلنترنت 
على سبیل المثال یعمل العلماء 
اآلن على أن تكون التكنولوجیا 
الرئیسیة في اإلنترنت ھي 
الصوت والفیدیو بدالً من النص 
المتكلم المنتشر اآلن فالفیدیو ھو 
المستقبل الحتمي لإلنترنت لكن 
یجب أن تبذل الجھود في أن 
یكون استخدام الفیدیو في 
اإلنترنت بسھولة استعماالت 
معالجات الكلمات المنتشرة اآلن 

الفلك عندما یطالبون فعلماء
یات اإلنترنت أن یوفروا علماء تقن

لھم إمكانیة الدخول على المرصد 
لموجود على قمة ااإللكتروني

فىMauna Keaجبل موناكي
ھاواي دون أن یضطروا إلى 

یكون الحلقدم١٤٠٠٠صعود
المسرحیة الكومیدیة التي 
تشاھدھا فھناك أكثر من موجة

دراساتھم وأیضاً بإمكانھم أن 
یدخلوا على المراصد الفلكیة 
المنتشرة في العالم وھم جالسون 

في قاعة الدرس مع طالبھم لكن 

المشكلة في كیفیة وصول 
موجة إنترنت جدیدة إلى

المستخدم النھائي لكن 
أحالم البشریة تتحقق 

ا المناسب عادة في وقتھ
والشيء السحري في
اإلنترنت اآلن أن في
إمكان شخص ما في أي

بلد أن ینشر برنامجھ 
اإلنترنت المجانى على 

ذات مساء وعند الصباح 
وبسبب ذلك البرنامج 
تتغیر أنماط عمل وتجارة 
الكثیر من األفراد حول 

العالم





٦احمد عمر ھاشم فى ولد 
بقریة ١٩٤١فبرایر عام 

بني عامر مركز الزقازیق 
بمحافظة الشرقیة 

تخرج في كلیة أصول 
عام جامعة األزھرالدین 
حصل على اإلجازة ١٩٦١

ثم ١٩٦٧العالمیة عام 
ُعین معیداً بقسم الحدیث 
بكلیة أصول الدین حصل 
على الماجستیر في الحدیث 

ثم ١٩٦٩وعلومھ عام 
حصل على الدكتوراه في 
نفس تخصصھ وأصبح 
أستاذ الحدیث وعلومھ عام 

ثم ُعین عمیداً ١٩٨٣
لكلیة أصول الدین 

١٩٨٧بالزقازیق عام 
شغل ١٩٩٥وفي عام 

منصب رئیس جامعة 
.األزھر

حیاتھ ونشأتھ

دراستھ

١٩٩٥وفي عام ١٩٨٧عام 
شغل منصب رئیس جامعة 

٢٠٠٠األزھرطالب في عام 
عندما كان یشغل منصب 
رئیس جامعة األزھر بسحب 

ولیمة ألعشاب البحرروایة 
حیدر حیدرللروائي السوري 

من السوق ومنع تداولھا قائال 
الفجور لیس من الفن "أن 

كما طالب بإصدار "واالبداع
انون یجرم ویعاقب كل من ق

واصفًا الفكر البھائيیعتنق 
البھائیة بأنھا فئة ضالة تدعي 
النبوة وتسعي إلي ھدم

اإلسالم

•
مجلس الشعب عضو 

معین بقرار من المصري
رئیس الجمھوریة السابق 

.حسني مبارك
عضو في المكتب السیاسى •

للحزب الوطني الدیمقراطي
مجلس الشورى عضو •

بالتعیین بقرار المصري
من رئیس الجمھوریة
السابق حسنى مبارك

الوظائف التى توالھا

عضو مجلس أمناء اتحاد •
.اإلذاعة والتلیفزیون

رئیس لجنة البرامج الدینیة 
ريبالتلیفزیون المص

•

اإلسالم وبناء 
.الشخصیة

من ھدى السنة •
.النبویة

الشفاعة في ضوء •
الكتاب والسنة والرد 

.على منكریھا
التضامن في مواجھة •

.التحدیات
.اإلسالم والشباب•
.قصص السنة•
.القرآن ولیلة القدر•

مؤلفاتھ





من األودیة التي تقع في عتبر وادي الموتی
الوالیات المتحدة األمریكیة حیث یوجد معظم 
جزئھ الشرقي في وسط والیة كالیفورنیا والباقي 
منھ یمتّد حتى یصل والیة نیفادا أّول من أطلق 
علیھ اسم وادي الموت ھم أفراد من الرّواد األوائل 
وذلك لطبیعتھ الصحراویّة حیث تمّكنوا من المرور 

ر جزءاً م والذي صا١٨٤٩بھ واجتیازه في عام 
من وادي الموت القدیم والذي أنشأتھ الحكومة في 

یعّد وادي الموت من أعمق األودیة م١٩٣٣عام 
في الوالیات المتحدة األمریكیة حیث یبلغ عمقھ 

كیلومترات وبعرض یتراوح ما بین ٢٠٩قرابة 
كیلومتراً تقع في وادي الموت أكثر ٢٣-١٠

الغربي األماكن انخفاضاً بمنتصف الكرة األرضیة
قریباً من حوض  بادواتر والذي یبلغ انخفاضھ 

متراً تحت سطح البحر وتوجد سلسلة ٨٦قرابة 
جبال بانامینت باالتجاه الغربي من الوادي وفي 
ھذه السلسلة من الجبال تقع قمة تلسكوب والتي 

متراً وتوجد ٣٣٦٨یصل ارتفاعھا إلى ما یقارب 
ة من سلسلة جبال أمرجوسا في الجھة الشرقیّ 

جبال فیونرل وجبال الوادي والتي تتكّون من
كریب فاین وجبال بالك ماونتینز



فتتح الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندریة المرحلة األولي من ا
محطة الرمل وذلك بحضور اللواء خالد علیوة تطویر میدانأعمال 

وأعضاء علي مرسي رئیس حي وسط،ورئیس ھیئة النقل العام
صالح ھریدي أستشاري مشروع محطة / د.مجلس النواب، وأ

وكلف المحافظ .الرمل، وبمشاركة العشرات من آھالي اإلسكندریة
رئیس ھیئة النقل والركاب باإلسكندریة بالبدء في التخطیط للمرحلة 
الثانیة من أعمال التطویر والتي تشمل باقي ساحة المیدان ومبني 

م مرعاة أن تكون جمیع األعمال على أعلى السنترال، مؤكدا علیھ
مستوى مع الحفاظ على المظھر الحضاري والتراثي للمیدان، وكذا 

قل القیمة التاریخیة لھ بإنشاء متحف مصغر یشمل جمیع ن
ووجھ المحافظ القائمین .المركبات بالھیئة وتطورھا عبر السنین

علي المشروع بضرورة تنظیم أوضاع بائعى الكتب والصحف 
إظھار أماكن تواجدھم بشكل حضاري وممارسة عملھم بشكل ال و

یعیق حركة المرور وال یسیئ للمظھر الجمالى للمیدان، مضیفا أن 
التصمیم الجدید للمیدان تم إنشاء باكیتین لبیع الصحف والمجالت 
والجراید بھما مؤكًدا على وجود إلتزام من قبل البائعین بعدم 

، ومن ال یلتزم بذلك منھم سیتم الخروج عن حدود ھذا األكشاك
ھذا وتفقد المحافظ جمیع .فسخ عقده بالتنسیق مع ھیئة النقل العام

أعمال التطویر التي تمت بالمیدان وأوضاع عربات الترامات بھا، 
كما تفقد المخطوطات اآلثریة والمقتنیات النادرة والتي تعرض 

التي مشیدا بجمیع األعمال١٨٦٠تاریخ محطة الرمل منذ عام 
وخالل اإلفتتاح تم عرض فیلم وثائقي عن األوضاع اإلنشائیة .تمت

المتردیة للمحطة واألوضاع الغیر قانونیة الصارخة قبل عملیة 
التطویر لموقف المحطة والبرج قبل التطویر وما آلت إلیھ من 

ة واألمن الصناعينیأوضاع إنشائیة متردیة وكذا المخالفات القانو
التطویر المختلفة حتي الوصول إلي الوضع وتم إستعراض خطوات

من جانبھ قال خالد علیوة .النھائي في أعمال تطویر المرحلة األولي
بسبب الحالة اإلنشائیة المتردیة طأن أعمال التطویر جاءت فق

للمظلة الممیزة للمحطة، و التى حدثت نتیجة العوامل المناخیة 
لى المیدان كأحد أھم والزمنیة وذلك حرصا على أرواح المترددین ع

معالم اإلسكندریة السیاحیة مشیرا إلى ان الھیئة لجأت الى أعمال 
التطویر عقب استنفاذ المستطاع من أعمال الصیانة عبر السنوات 
السابقة وتعرضھا لإلنھیار  وحرصا علي حیاة المواطنین من 
التعرض لحدوث أي عواقب مفاجأة نتیجة سقوط أي أجزاء من 

ر أنھ سیتم إعادة طرح أكشاك بائعى الصحف و المظلة وأشا
.المأكوالت فى مناقصة جدیدة قریبا


