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الصرف الصحى

تنفيذا لتعليمات السيد األستاذ  /السيد إبراهيم
موسى رئيس حى العجمى بمتابعة أعمال النظافة
وتمهيد الطريق وحل مشكلة الصرف الصحي
بمنطقة طلمبات المكس بعد أعمال إزالة األكشاك
التى تمت بالمنطقة وتحت إشراف السيد /
سكرتير عام الحى قام السيد معاون  /رئيس الحى
للنظافة والتجميل ومدير الرصد البيئى بمشاركة
رئيس قطاع الدخيلة باالشراف المباشر على
اعمال رفع كفاءة النظافة وتمهيد الطريق وحل
مشاكل الصرف الصحى بنهاية شارع طلمبات
المكس خلف شركة اسكندرية للبترول

التموين والتجارة الداخلية

شنت مديرية التموين باإلسكندرية حمالت مكبرة
بتعليمات مشددة من المحاسب  /محمد سعد هللا
أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومتابعة
بيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة من خالل
القنوات الشرعية بعيدا عن البيع فى السوق
السوداء والتالعب فى أسعارها حفاظا على أموال
الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطنين وأشارت
مديرية التموين باإلسكندرية أن إدارة تموين
العجمى برئاسة  /جمال عمار مدير االدارة
وإشراف  /ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومحمد
الشافعى  /مفتش االدارة باالشتراك مع مباحث
التموين قد قامت بشن حمالت على نطاق اإلدارة
التى أسفرت عن ضبط عدد  43أسطوانة بوتاجاز
حجم منزلى مدعمة بمنطقة أم زغيو بدون
ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة البيع
وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء وتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال هذا اإلجراء
للعرض على وكيل النائب العام

مـصدر الخبر  :اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/6/3 :
مـصدر الخبر الصفحة الرسمية لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/6/3 :
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مجهودات حى العجمى

قام السيد األستاذ  /السيد إبراهيم موسي رئيس
حى العجمى بقيادة حملة مكبرة بنطاق حى
العجمى لمتابعة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية
ومدى إلتزام المحال التجارية بمعايير سالمة
الغذاء والسالمة والصحة المهنية وقوانين البيئة
والعمل واألمن الصناعي جاء ذلك بمشاركة السيد
 /سكرتير عام الحى ومديري إدارات المتابعة
الميدانية وإشعال الطريق ووحدة اإلزالة والرصد
البيئي وشئون البيئة ووحدة التدخل السريع
ومعاونيهم ومشاركة مسئولي التفتيش الصيدلي
والطب البيطري وإدارة تموين العجمى ومنطقة
العجمى الطبية ومفتش السالمة والصحة المهنية
واألمن الصناعى والتفتيش علي األغذية ومندوب
القوى العاملة واسفرت الحملة عن األتى:-
أوالا:-
ـ غلق وتشميع المحالت االتية:-
ـ محل طيور بشارع رضوان
ـ محل خضروات وفواكة بشارع رضوان
ـ محل مستلزمات إنتاج حيوانى وداجنى بطريق
إسكندرية مطروح
ـ عدد  ٢كافيتريا
وتم تحصيل غرامات فورية تجاوزت العشرة
أالف جنيه للحاالت األتية:-
 ٣٠٠٠جنية إلحدى فروع سلسلة ماركت شهير
بمنطقة الدرايسة إلتالف الرصيف
 ١٠٥٠جنية لمحل كبدة لمخالفة اإلجراءات
االحترازريةالخبر  :الصفحة الرسمية
مـصد
العجمى
 ٢١٠٠جنية لسوبرلحى
بشارع رضوان
ماركت
اإلحترازية
لمخالفة
2021
اإلجراءات/5/6
بــتـــاريــــخ :
 ١٠٥٠جنية لكافيتريا بشارع الهانوفيل الرئيسي
لمخالفة اإلجراءات اإلحترازية

 ٢١٠٠جنية إلحدى فروع سلسلة ماركت شهير بشارع
الهانوفيل الرئيسي لمخالفة اإلجراءات اإلحترازية
ـ عدد  ٢مخالفة عدم إرتداء كمامة ( مدير مسئول ) بمبلغ
 ٣٠٠جنية واخرى حالة عادية بمبلغ  ٥٠جنية.
ـ كما تم التحفظ علي اإلشغاالت األتية:-
عدد  ٣ترول مخبوزات متنوع
عدد  ٥ترابيزة خشب متنوع
عدد  ١تروسيكل بائع متجول
عدد  ١٣شيشة
عدد  ٢١كرسي بالستيك
عدد  ٢لوحة إعالنية متنوعة
عدد  ٢حوض زهور
عدد  ١شمسية وعدة أقفاص بالستيك
عدد  ١ترابيزة حديد بمنجلة
وتم إيداع المضبوطات جراج الحى.
ثانيا ا:-
أسفرت أعمال التفتيش فى مجال األمن الصناعي ومخالفات
البيئة و قانون العمل عن إنذار مخالفات للقانون رقم ١٢
لسنة  ٢٠٠٢للمنشأت التالية:-
ـ إحدى فروع سلسلة ماركت شهير بالعجمى ستار مول
ـ محل جزارة ومشويات بالعجمى ستار مول
ـ محل مالبس أمام مرور العجمى
ـ محمصة بمنطقة الدرايسة
ـ محل مشويات بطريق إسكندرية مطروح
ـ إحدى فروع سلسلة ماركت شهير بشارع الهانوفيل
الرئيسي
ـ تحرير مخالفة لمحل بمنطقة الدرايسة لعدم وجود ترخيص
تشغيل محل مستلزمات إنتاج حيوانى وداجنى.
ـ تحرير مخالفة لمحل أمام مدرسة العجمى النموذجية لعدم
وجود ترخيص تشغيل وترخيص أعالف.
وقام جهاز حماية المستهلك بفحص عدد  ١١محل دون
رصد أى مخالفات
مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/6/8 :
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التطهير

واصل حي العجمي باإلسكندرية حمالت التطهير
والتعقيم ومكافحة انتشار الحشرات والقوارض
وناقالت العدوى بمختلف أنحاء الحي وتضمنت
الحملة عدة قطاعات وهي قطاع أبو يوسف
وشمل مناطق أبو يوسف قبلى وبحري ،الحديد
والصلب 6 ،أكتوبر وشاطئ النخيل ،طريق
أسكندرية مطروح من البيطاش أمام مبنى الحى
إلى  ٦أكتوبر ،المنطقة المحيطة بمستشفى
العجمى المركزي المخصصة للحجر الصحي،
وادى القمر شملت الحملة قطاع طلمبات المكس
وشملت  :مساكن المكس -المنطقة المحيطة
بترعة الخندق بالمكس ،المنطقة المحيطة بستاد
حرس الحدود ،إدارة الحدائق بالمكس والمنطقة
المحيطة بها ،طريق أسكندرية مطروح من
البيطاش أمام مبنى الحى إلى المكس شمل قطاع
الهانوفيل مناطق مساكن طلعت مصطفى ،مساكن
االيجى كاب ،المساكن الصينية ،ورش وتطهير
مكتب قطاع الهانوفيل قبلى وبحرى ،مكتب محو
األمية ،مكتب تسمية الشوارع ،طريق إسكندرية
مطروح من البيطاش أمام مبنى الحى إلى
الهانوفيل

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/6/8 :

االجراءات اإلحترازية ضد فيروس كورونا

قام حي العجمي في اإلسكندرية بحملة مكبرة
على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم
لمتابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية المحددة
من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس
كورونا قال السيد األستاذ  /السيد إبراهيم
موسى رئيس حى العجمى إن الحملة جاءت
مشاركة مسئولي التفتيش الصيدلي والطب
البيطري وإدارة تموين العجمى ومنطقة
العجمى الطبية ومفتش السالمة والصحة
المهنية واألمن الصناعي والتفتيش علي
العاملة
القوى
ومندوب
األغذية
وأشار رئيس الحي إلى أن الحملة أسفرت عن
غلق وتشميع  5منشآت تجارية عبارة عن 3
محال تجارية و 2مقهى عالوة على فرض 10
آالف جنيه غرامات مالية مضيفا أنه جاري
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد
أصحاب المحال المخالفين

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/6/9 :
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إشغاالت وتعديات

شن حي العجمي باإلسكندرية حملة
استهدفت إزالة الالفتات اإلعالنية
المخالفة والمنتشرة بعدد من الشوارع
الرئيسية بنطاق الحي من جانبه قال
السيد األستاذ  /السيد إبراهيم موسى
رئيس حي العجمي إن الحملة جاءت
بهدف القضاء علي الالفتات المخالفة
التي تشوه المظهر العام للشوارع
والميادين بنطاق الحي أن الحملة
استهدفت شوارع البيطاش الرئيسي ،
الهانوفيل الرئيسي ،إسكندرية مطروح ،
وجرى إزالة كل الالفتات المخالفة ولفت
رئيس الحي إلى إن الحملة انطلقت تحت
إشراف  /سكرتيرعام الحى وقسم
اإلعالن بإدارة إشغال الطريق وجار اتخاذ
اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/6/15 :

الكهرباء واإلنارة

تنفيذآ لتعليمات السيد األستاذ /السيد إبراهيم موسى
رئيس حى العجمى بإستمرار أعمال خطة ترشيد استهالك
الطاقة بنطاق الحى مع التوجيه باإلستجابة لشكاوى
المواطنين وتحت إشراف  /السيد سكرتير عام الحى قامت
إدارة الكهرباء باالعمال اآلتية:-
ـ أستكمال خطة ترشيد أستهالك الطاقة ورفع كفاءة األنارة
العامة وأستبدال الكشافات الصوديوم العادية بكشافات ليد
موفرة للطاقة بمنطقة خلف مطعم أبوراوية بالهانوفيل
ـ تركيب كشافات ليد بتفرعات شارع األهرام المتفرع من
شارع أبوتالت وربطها على شبكة األضاءة العامة الجديدة
التى تم إنشائها بالخطة األستثمارية لألنارة العامة
ـ فى إطار أعمال الصيانة تم مد شبكة هوائية بدال من
الكابالت األرضية التالفة بطول حوالى ٣٣٠متر
بأبويوسف قبلى طريق األسكندرية مطروح الرئيسى
ـ صيانة كشافات األنارة العامة بشارع عبدالعال الصغير
المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدى بنهاية شارع
الحديد والصلب
ـ وفى إطار خطة ترشيد أستهالك الطاقة ورفع كفاءة
األنارة العامة تم أستبدال الكشافات الصوديوم العادية
وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة بمنطقة عزبة عالم
بالدرايسة بحرى ورفع كفاءة األنارة العامة بالمنطقة
أستجابة لشكاوى للسادة المواطنين
ـ أستكمال األعمال بطريق اإلسكندرية مطروح الرئيسى
ومد شبكة هوائية جديدة بطول حوالى ١٥٠متر بدال من
الكابالت األرضية التالفة وإنارة الكشافات المطفأة.

مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/6/25 :
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11

م

تاريخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

2097738 1
بتاريخ
2021/6/2

بيومى فؤاد بيومى ـ المواطن يشكو من كافيتريا
عجيبة يقومون بأستغالل
سالم
ش العالف أعلى الممر وأغلقوه من الشارع
محل قدرى الخطاط العمومى وأستغالل الرصيف
وضمه إلى الكافيتريا
الدخيلة

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بانه يتم بصفة
مستمرة تحرير مخالفات شهرية
كراسى وترابيزات وتم التحفظ على
 20كرسى خشبى وتم عمل غلق
للكافيتريا وجارى المتابعة
تم الرد على المحافظة برقم 618
بتاريخ 2021/6/7

2097719 2
بتاريخ
2021/6/5

المواطن يشكو من
ياسمين عبد الونيس ـ
ميكانيكى بالمنطقة المقيمة
سعد ابراهيم
ش متفرع من ش بها من حيث الضوضاء
ابو يوسف الرئيسى والتلوث البصرى والسمعى
وأيضا مخالف إلجراءات
الغلق اإلحترازية

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بأنه تم الغلق
مسبقأ بالحملة اليومية وتم سداد
الغرامة المقررة
تم الرد على المحافظة برقم 622
بتاريخ 2021/6/8

2092175 3
بتاريخ
2021/6/6

محمد عبد المحسن المواطن يلتمس الموافقة
على طلب التصالح فى
محمد طه
القضية رقم  29لسنة 2017
 10ش الياسمين
والمقيدة بالجدول الكلى رقم
 22لسنة  2017والذى
أصبح حكما باتا بتاريخ
 2020/7/4بمحكمة النقض
برقم  22757لسنة  87لذا
على
الموافقة
نلتمس
التصالح
إجراءات
ومستعدين لسداد المبالغ
الجراءات
المستحقة
التصالح وإجراءات التسوية

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بشأن الموافقة
على طلب التصالح يرجع إلى تقديم
طلب التصالح بالمركز التكنولوجى
لخدمة المواطنين بالمحافظة ويتم دفع
جدية للتصالح حتى يتم البت فى طلب
التصالح
تم الرد على المحافظة برقم 636
بتاريخ 2021/6/13

مصدر البيان  :ادارة خدمة المواطنين بالحى

تاريخ البيان 2021/6/17 :
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 قطاع السكان والزيادة الطبيعية
 قطاع البيئة
 قطاع المشاركة السياسية
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 – 1تعداد السكان التقديرى عن عام 2020
م

البيان

حى

حضر

1

تعداد السكان التقديرى (نسمة)
اجمالى
اناث
ذكور
307985

326083

634068

عدد االسر

متوسط عدد افراد
االسرة

158517

4أفراد

العجمى
اجمالى
مصدر البيان -:

307985

326083

مركز معلومات المحافظة

634068

158517

4أفراد

تاريخ البيان 2021/6/22-:

تعداد السكان التقديرى عام 2020
326083

307985

اناث
ذكور

التعليق

نالحظ من الجدول السابق -:
 إجمالي عدد السكان بحي العجمي  634068نسمة
 نسبة عدد الذكور إلي إجمالي عدد السكان %51
 نسبة عدد اإلناث إلي إجمالي عدد السكان %48

14

المقترح

 استمرار عمل حمالت لتنظيم االسرة لتوعية المواطنين

 – 2تطور اعداد السكان حسب الحالة التعليمية بالحى

البيان

عدد السكان التقديرى
2018
حضر
ذكور /اناث

اجمالى

عدد السكان التقديرى
2019
حضر
اجمالى

عدد السكان التقديرى
2020
حضر

ذكور

إناث

امى

77618

77618

35108

44216

79324

يقرأ ويكتب
بدون مؤهل

57337

57337

30477

28100

58577

30722

169677

169677

92934

80400

173334

93681

81028

61484

61484

33743

29067

62810

34014

29293

اقل من جامعى

جامعى
البيان -:

مركز معلومات المحافظة

اجمالى

ذكور

إناث

35390

44561

79951

28319

59041

174709

63307

تاريخ البيان 2021/6/ 22 -:
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اعداد السكان حسب الحالة التعليمية عام 2020
174709

79951

اقل من جامعى

امى

63307

جامعى

59041

يقرأ ويكتب بدون
مؤهل

التعليق
من الجدول نالحظ االتى -:
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( امى ) عام  2020عن عام  2019بنسبة %0.7
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( امى ) عام  2020عن عام  2018بنسبة %3
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( يقرأ ويكتب ) عام  2020عن عام  2019بنسبة %0.7
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( يقرأ ويكتب ) عام  2020عن عام  2018بنسبة %2.9
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( اقل من جامعى ) عام  2020عن عام  2019بنسبة
%0.7
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( اقل من جامعى ) عام  2020عن عام  2018بنسبة
%2.9
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( جامعى ) عام  2020عن عام  2019بنسبة %0.7
 ارتفاع اجمالى عدد السكان ( جامعى ) عام  2020عن عام  2018بنسبة %2.9

16

المقترح
 العمل على فتح فصول محو امية للقضاء على االمية بالحى
 االهتمام بمراحل التعليم المختلفة للحصول على مستقبل افضل

 – 3تطور اعداد السكان حسب الحالة االجتماعية ( من سن  15سنة –  65سنة )
عدد السكان التقديرى
2018
اناث
ذكور
اجمالى
حضر
حضر

عدد السكان التقديرى
2019
اناث
ذكور
اجمالى
حضر
حضر

عدد السكان التقديرى
2020
اناث
ذكور
اجمالى
حضر
حضر

اعزب

43984

54739

98723

66672

44827

111499

68313

45358

113672

متزوج

135051

130530

265581

130008

137638

267646

133209

139269

272478

ارمل

15865

9953

25818

4517

16219

20736

4628

16411

21040

4235

2950

7185

1802

4316

6118

1846

4367

6213

البيان

مطلق

تاريخ البيان 2021/6/22 -:

مصدر البيان  -:مركز معلومات المحافظة

اعداد السكان حسب الحالة االجتماعية عام 2020
272478

113672
21040

متزوج

اعزب

ارمل

6213

مطلق

17

التعلبق

من الجدول نالحظ االتى -:
 ارتفاع عدد السكان ( اعزب ) عام  2020عن عام  2019بنسبة %1.9
 ارتفاع عدد السكان ( اعزب ) عام  2020عن عام  2018بنسبة %15
 ارتفاع عدد السكان ( متزوج ) عام  2020عن عام  2019بنسبة %1.8
 ارتفاع عدد السكان ( متزوج ) عام  2020عن عام  2018بنسبة %2.5
 ارتفاع عدد السكان ( ارمل ) عام  2020عن عام  2019بنسبة %1.4
 انخفاض عدد السكان ( ارمل ) عام  2020عن عام  2018بنسبة %18.5
 ارتفاع عدد السكان ( مطلق ) عام  2020عن عام  2019بنسبة %1.5
 انخفاض عدد السكان ( مطلق ) عام  2020عن عام  2018بنسبة %13.5
 اجمالى عدد السكان حسب الحالة االجتماعية عام  2020عن عام  2019بنسبة
%1.8
 اجما لى عدد السكان حسب الحالة االجتماعية عام  2020غن عام  2018بنسبة
%4

المقترح

العمل على توفير سكن اجتماعى للشباب لتشجيعهم على الزواج

18

 –4تطور معدل الزيادة الطبيعية

م

العام

معدل المواليد

معدل الزيادة الطبيعية

معدل الوفيات

حضر

اجمالى

حضر

اجمالى

حضر

اجمالى

عام 2018

9873

9873

3487

3487

6386

6386

2

عام 2019

9964

9964

3302

3302

6662

6662

3

عام 2020

9126

9126

4332

4332

4794

4794

1

مصدر البيان -:

تاريخ البيان 2021/6/ 22 -:

منطقة العجمي الطبية

معدل الزيادة الطبيعية عام 2020
9126
4794

معدل الزيادة الطبيعية

4332

معدل الوفيات

معدل المواليد

19

التعلبق

من الجدول نالحظ االتى -:
 انخفاض عدد المواليد عام  2020عن عام  2019بنسبة %8.4
 انخفاض عدد المواليد عام  2020عن عام  2018بنسبة %7.5
 ارتفاع عدد الوفيات عام  2020عن عام  2019بنسبة %31.1
 ارتفاع عدد الوفيات عام  2020عن عام  2018بنسبة %24.2
 انخفاض معدل الزيادة الطبيعية عام  2020عن عام  2019بنسبة %28
 انخفاض معدل الزيادة الطبيعية عام  2020عن عام  2018بنسبة %25

المقترح

العمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة

20

 – 1مصادر التلوث البيئى بالحى عن عام 2020
م

البيان

حضر  /ريف
حضر

المواقع المضارة

تعداد السكان المضارين بااللف
نسمة

نسبة السكان
المضارين الى
اجمالى السكان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ

1

صرف صحى

2

صرف صناعى

حضر

3

صرف زراعى

حضر

ـــ

4

مقالب قمامة

حضر

ـــ

ـــ

5

صرف مخلفات

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

6

مصانع طوب

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

7

مصانع اسمنت

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

8

اخرى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البيان  -:ادارة الرصد البيئى بالحى

تاريخ البيان 2021/3/4 -:

التعليق
اليوجد مقالب قمامة بحى العجمى

المقترح

العمل على ضرورة التخلص من المخلفات بصفة مستمرة للحفاظ على البيئة

21

 – 2منشأت المحافظة على البيئة بالحى عن عام 2020

م

حى

العجمى

البيان

حدائق
عامة

حضر

17

عدد
المحميات
الطبيعية

ال يوجد

مقالب
قمامة
ومدافن
صحية

محطات
رصد
بيئى

مصانع
تدوير
القمامة

محطات
معالجة
صرف
صحى

ال يوجد

محطة
بأم زغيو

ال يوجد

ـــ

مصدر البيان  -:الرصد البيئي بالحي

محطات
معالجة
صرف
زراعى

اخرى

مالحظات

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيان 2021/3/4 -:

منشأت المحافظة على البيئة بالحى
17

1

محطة رصد بيئى بأم زغيو

حدائق عامة

التعليق
* عدد سكان حي العجمى 634068
* يوجد محطة رصد بيئى واحدة بأم زغيو بالقرب من بوابة 8
* اليوجد بحي العجمي (محميات طبيعية – مقالب قمامة ومدافن صحية – مصانع تدوير
محطات معالجة صرف صحي – محطات معالجة صرف زراعي ).
قمامة –
* نصيب السكان من الحدائق العامة  37.298نسمة  /حديقة

المقترح
العمل علي تواجد مقالب قمامة ومدافن صحية ومصانع تدوير القمامة

22

 – 3جمعيات وشركات النظافة بالحى عن عام 2020
جمعيات نظافة
م

جمعيات
وشركات
النظافة

حى
العجمى

شركات نظافة

عدد العمال
البيان

عدد
المعدات

ذكور

حضر

ـــ

ـــ

اناث

ـــ

جهود محليات

عدد العمال
عدد
المعدات

ذكور

اناث

24

182

ـــ

مصدر البيان  -:إدارة الرصد البيئي بالحى

مالحظات

عدد العمال
عدد
المعدات
2لودر
6سيارات
قالب
 3مكبس

ذكور

اناث

5

تاريخ البيان 2021/3/4-:

عدد المعدات ( جهود محلية )
6

3

2

سيارات قالب

مكبس

لودر

ـــ

ـــ

23

التعليق












إجمالي عدد المعدات بالحى لشركات النظافة 24
نسبة عدد اللوادر إلي االجمالى لشركات النظافة %25
نسبة عدد سيارات القالب إلي االجمالى لشركات النظافة
%33
نسبة عدد سيارات المكبس إلي االجمالى لشركات النظافة
%29
نسبة عدد سيارات وسيطة متنقلة الى االجمالى لشركات
النظافة %4
نسبة عدد سيارات الهوك الى االجمالى لشركات النظافة %8
عدد العمال ذكور لشركات النظافة  182عامل واليوجد اناث
بالنسبة لجهود المحليات -:
إجمالي عدد المعدات بالحى لجهود المحليات 11
نسبة عدد اللوردات الى االجمالى لجهود المحليات %18
نسبة عدد سيارات المكبس إلي االجمالى لجهود المحليات
%27
نسبة عدد سيارات القالب إلي االجمالى لجهود المحليات
%54

المقترح
 العمل على الصيانة الدورية بمعدات الحى
 إمداد الحي بعدد اخر من تلك المعدات

24

 – 1جدول االنتخابات

عدد المستفيدين فى جداول االنتخابات
م

الدائرة االنتخابية

ذكور

اناث

اجمالى

ـــ

ـــ

308707

ـــ

308707

 50دائرة

ـــ

االجمالى

مصدر البيان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة

تاريخ البيان 2020/6/10 -:

جداول االنتخابات
488720

308707

50

عدد السكان

عدد المستفيدين

عدد الدوائر االنتخابية

25

التعليق

 عدد سكان حى العجمى  0616042نسمة عام 2018
 عدد الدوائر االنتخابية بحى العجمى  50دائرة
 اجمالى عدد المستفيدين بجداول االنتخابات 308707
 متوسط نصيب الدائرة من عدد المستفيدين 6174.14
 نسبة عدد المستفيدين بجداول االنتخابات الى اجمالى عدد السكان بحى العجمى
 %50عن عام 2018

البيانات السابقة عن عام 2018
ملحوظة

لم يتم عمل انتخابات عام 2019
لم يتم عمل انتخابات عام 2020

المقترح
 تشجيع الناخبين على االدالء باصواتهم اثناء العملية االنتخابية
 العمل على االهتمام بتسجيل المواطنين الجدد الذين يجوز لهم تدوين اسمائهم
فى الجداول االنتخابية

26

 – 2االحزاب السياسية بالحى
عدد المشتركين
م

ذكور

اناث

اجمالى

نسبة مشاركة المرأة الجمالى
المشتركين

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اسم الحزب

االجمالى

التعليق
اليــوجـــد

 – 3عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشعب والشورى
البند

1

البيان

جدول االنتخابات

العدد
ـــ

عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى مجلس الشعب
اجمالى المقاعد فى المجالس الشعبية المحلية

ـــ

عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى المجالس الشعبية المحلية

ـــ
ـــ

2

االحزاب السياسية
بالمحافظة ( مقسمة على
حسب اسماء االحزاب
السياسية فى كل محافظة )

عدد اعضاء مجلس الشعب طبقا النتماءاتهم
الحزبية

التعليق
اليــوجـــد

مستقل
حزب
حزب

ـــ
ـــ

27

28

التـــكــامـــل
 حيث يوفر االنترنت
 مظلة اتصاالية تجماع باين نظام
االتصاااال وأشاااكالها والوسااااائل
الرقميااة المختلفااة والمحتااوى
بأشاااكاله فاااي منظوماااة واحااادة
تااااااااوفر للمتلقااااااااي الخيااااااااارات
المتعددة في إطار متكامل

التفاعلية
ال يقف دور المستقبل عند حد التلقي
أو القيام بالعمليات المعرفية في إطار
االتصال الذاتي بعيدا عن المرسل
لكنه تحول إلى مشارك في عملية
االتصال ومؤثر في بناء عناصرها
من خالل اختياراته ومشاهداته
كما أنه يتيح إمكانية
المتعدد
مشاركة اكثر من مرسل واكثر من
مستقبل في عملية االتصال في آن
واحد
التنوع
تنوع طرق االتصال حيث يوفر
إمكانية
 االتصال الكتابي أو الشفوي

 النظام الرقمي بمستحدثاته
يوفر أساليب التعرض واإلتاحة
ووسائل التخزين في أسلوب
متكامل خالل وقت التعرض إلى
شبكة االنترنت ومواقعها
المتعددة
الفردية والتجزئة

 البريد االلكتروني

 يرفع االتصال من قيمة الفرد
وتميزه.

 االتصال بالجماعات الصغيرة من
خالل المؤتمرات أو جماعات
النقاش

 توفر برامجه المتعددة
وبروتوكوالته قدرا كبيرا من
الخيارات التي منحت أطراف
االتصال حرية أوسع في التجول
واالختيار واالستخدام االستفادة
من عملية االتصال

 الوصول إلى المواقع االلكترونية
الخاصة بالصحف و القنوات
التلفزيونية
 تنوع المحتوى
 وظائف المحتوى أو مجاالته
المواقع الجغرافية للنشر
واإلذاعة



الوسائل المتعددة التي يتم ترميز
المحتوى االتصالي من خاللها

 يمكننن أن يختننار مننن بينهننا منننا
ينننننننراه مطلوبنننننننا للتخنننننننزين أو
الطباعننننننة أو التسننننننجيل علننننننى
أقراص مدمجة

 تنننوفير المقومنننات الثالثنننة التننني
تتمثننننننل فنننننني تننننننأمين البيانننننننات
والمعلومنننات وسنننريتها والنننتحكم
الذاتي مع مراعاة حقوق الملكية
الفردية
 يرفاااااع مااااان شاااااأن االهتماماااااات
والتفضايالت الجمعيااة مهمااا كااان
حجم هذا االهتمام

 تننننوفير المقومننننات الثالثننننة التنننني
تتمثنننننننل فننننننني تنننننننأمين البياننننننننات
والمعلومننننات وسننننريتها والننننتحكم
الذاتي منع مراعناة حقنوق الملكينة
الفردية
 يرفااااااع ماااااان شااااااأن االهتمامااااااات
والتفضااايالت الجمعياااة مهماااا كاااان
حجاام هااذا االهتمااام والتفضاايل هااذا
ما يظهر في المنتديات والمدونات
تجاوز الحدود الثقافية
 تلتقاااااي فياااااه مئاااااات ا الف مااااان
الشااااابكات الدولياااااة واالقليمياااااة
وتتزايد كل عام بنسبة كبيرة
 يتجاوز الحدود الجغرافية ويتمياز
بالعالمياااااااة الكونيااااااااة وسااااااااقوط
الحاااواجز الفقافياااة باااين أطاااراف
عملية االتصال.
 تدعم الحوار بين النظم والفقافات
االجتماعية وتدعم حرياة اففاراد
والشااعوب فااي االتصااال واإلعااالم
والحااااارص علاااااى تأكياااااد القااااايم
االجتماعياة الساائدة فاي مواجهاة
الفقافاااات الوافااادة عبااار الشااابكات
االتصالية بمستوياتها المختلفة.
تجاوز وحدة الزمان والمكان



اتصال من بعد وبالتالي ال
يفترض فيه تواجد أطراف
عملية االتصال في مكان واحد

 تطور افجهزة الرقمية إلاى أجهازة
محمولة سهلة النقل من مكان إلاى
آخر

29

30

جهه االعداد /
أسم المؤلف
محمد محروس

أسم الكتاب

الجهه المرسل اليها

السنة

مبادىء علم األقتصاد
الجزئى

حى المنتزه

2019

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تاريخ االصدار

دراسة التاريخ وعالقتها
بالعلوم اإلجتماعية

محمود زايد

2017

الشهر

استعارة خارجية

استعارة داخلية

جملة الكتب

مايو

1

1

2

يونيو

2

1

3

3

2

2
1

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
االقتصاد ـ التاريخ ـ حاسبات ومعلومات

مايو

1

يونيو

1

استعارة داخلية استعارة خارجية

31

المعلومات

مصادر
أنواع
اإللكترونية
1ـ مصادر معلومات إلكترونية
تابعة لمؤسسات تجارية
2ـ مصادر معلومات إلكترونية
تابعة لمؤسسات غير تجارية
3ـ هيئات حكومية أو مشاريع
مشتركة تمولها الحكومات أو
الهيئات المشتركة في المشروع
مصادر المعلومات اإللكترونية
وفق لنوع المعلومات وتقسم إلى
:ـ
االتى
مصادر المعلومات اإللكترونية
الببليوغرافية وهي افكفر
شيوعا و افقدم في الظهور من
المعلومات
مصادر
بين
اإللكترونية فهي تقدم البيانات
الببليوغرافية الوصفية التى
ترشدنا إلى النص مصادر
المعلومات اإللكترونية غير
الببليوغرافية وهذه تنقسم أيضا
إلى افتي :ـ

المصادر اإللكترونية ذات النص
الكامل وهي توفر النصوص
الكاملة للمعلومات المطلوبة
كمقاالت و دوريات و بحوث
مؤتمرات او وثائق كاملة او
موسوعات
من
صفحات
مطبوعات حكومية وقد ظهرت
لتغطي عجزا في النوع األول

وبدأ االتجاه حاليا نحو
توفيرها بعد أن بدأ
المستفيدون ال يشعرون
باالرتياح الكامل من جراء
تعاملهم مع النوع األول
بسبب الشعور انها ال تمدهم
اإللكترونية
بالمصادر
الببليوغرافية بالنص الكامل
األصلي
مصادر المعلومات
1ــ
اإللكترونية باالتصال المباشر
وهي قواعد البيانات المحلية
و اإلقليمية و العالمية
المتوفرة التي تتيح للمكتبات
و مراكز المعلومات و الجهات
العلمية فرصة الحصول على
مصادر المعلومات إلكترونيا
عن طريق شبكات االتصال
المعلومات
مصادر
2ـ
اإللكترونية على األقراص
المكتنزة ) (CD-ROMويمكن
اعتبارها مرحلة متطورة
المعلومات
مصادر
2ـ
اإللكترونية على األقراص
المكتنزة ) (CD-ROMويمكن
اعتبارها مرحلة متطورة
للنوع األول المذكور أعاله او
جاءت لتسد بعض ثغرات

النوع األول واتجهت العديد
من الجهات نحو استخدام هذه
القواعد كبدائل عن خدمة
البحث اآللي المباشر او
االتصال المباشر )(Online
بعد أن توفرت اغلب مصادر
المعلومات على هذه األقراص
الفهرسة
المعلومات
مصادر
3ـ
اإللكترونية على افشرطة
الممغنطة (Magnetic
)Tapesوهذه تعتبر من اقدم
مصادر المعلومات اإللكترونية
وارتبط استخدامها مع انتشار
استخدام الحاسبات اإللكترونية
في المكتبات و كانت مكتبة
الكونكرس الرائدة في هذا
المجال حيث تقوم المكتبات
بتفريغ ما تحتاجه على
حاسباتها واستخدامها بالشكل
المالئم لحاجة مستفيدها  .ولقد
تقلص استخدام هذه المصادر
بهذا الشكل بعد ظهور خدمات
البحث ا لي المباشر
) (Online Search
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مولده ونشأته
ول َد نابليون في الخامس عشر من
شهر آب عام 1769م في مدينة
أجاكسيو الموجودة في جزيرة
كورسيكا المتوسطيّة وقد كانت
عام من والدة
الجزيرة قبل
ٍ
نابليون تابعةً لمدينة جنوة
اإليطاليّة ولكنها تعّرضت للغزو
الفرنسي الذي واجهته المقاومة
ّ
الكورسيكي بقيادة
من قبل الشعب
ّ
باسكوالي باولي وفي تلكَ افثناء
كانَ والد نابليون كارلو بونابرت
داعما ً للمقاومة ولكنّ الجزيرة
خضعت لفرنسا بع َد فرار باولي
منها فأصب َح انتماء والد نابليون
فرنسيّا ً كانَ نابليون الطفل الفاني
من أصل  8أطفا ٍل لعائل ٍة من طبقة
النبالء الكورسيكيّة وبحال ٍة
اقتصاديّ ٍة متوسط ٍة فقد كانَ والده
كارلو بونابرت محاميا ً أما والدته
فهي ليتيزيا رامولينو بونابرت
َ
تعليمه
االبتدائي حتى
تلقى نابليون تعليمه
ّ
سن التاسعة في مدرسة التعليم
االبتدائي لألوالد في أجاكسيو،
ّ
وفي عام 1779م انتق َل إلى مدينة
دوقية بورغونيا ليتلقى تعليمه في
"كلية أوتون" بصحبة شقيقه
افكبر ،وفي نفس العام انتق َل إلى
وهي مدرسة
"كليّة برين"
َ
عسكر ّية أكفر حداثة من سابقتها
وكانَ نابليون يسعى للحصول على
مهم أو أن يتقلّ َد موقعا ً في
منص ٍ
ب ّ
السلطة وبذ َل جهدا ً كبيرا ً لتحقيق
ذلك؛ فرك َّز في دراسته على
موضوعين رئيسيين هما دراسة
المقذوفات ودراسة كتابات

فولتير وروسو وهما مجاالن
ساعداه ليكونَ الحقا ً قائدا ً للمدفعيّة
وشخصا ً مؤثّرا ً في الفورة
الفرنسيّة كما التحقَ بالمدرسة
العسكريّة الملكيّة في باريس عام
يتخر َج منها
ع أن
1784م واستطا َ
ّ
بنصف الوقت المخصص للدراسة
فيها والذي يعادل  3سنوا ٍ
ت
دراسيّة وذلك فنّه تمكنَ من إثبات
انضباطه أثناء دراسته العسكريّة
ق نابليون بخدمة لويس
التح َ
السادس عشر عام 1785م وبع َد
ع أن يحص َل على
تخ ّرجه استطا َ
مالزم في وحدة مدفعيّة في
رتبة
ٍ
فاالنس وكانَ عمره لم يتجاوز 16
سنة ث ّم رف َع رتبه تدريجيّا ً حتى
وص َل إلى رتبة قائد عسكري ولكنّه
لم يكتفي بذلك فقد أكم َل دراسته
في مجال المدفعيّة والطوبوغرافيّة
بينَ
عامي 1785م و 1792م حتى
ّ
حص َل على وظيفة في مكتب
طبوغرافيا لجنة السالمة العا ّمة
وفي عام 1786م عا َد نابليون إلى
مسقط رأسه في كورسيكا بسبب
وفاة والده بشك ٍل مفاج ٍئ ليصبحَ
معيالً فسرته ولم يكن عمره
يتجاوز  17عاما ً حينها
زوجاته وأوالده
تزو َج نابليون مرتين في حياته ولم
ّ
شرعي سوى طف ٍل
ينجب بشك ٍل
ّ
أول زواجٍ له من أرملة
واحد وكانَ ّ
تكبره بستة أعوام وهي جوزفين
دي بوهارنايس وذلكَ عام
1796م ولكنه لم ينجب منها أما
زواجه الثاني فكانَ في عام
تزوج من ماري
1810م حيث ّ

لويز ابنة إمبراطور النمسا آنذاك وذلكَ
افول الذي دا َم أكفر
بعدما أنهى زواجه ّ
من  10سنوا ٍ
ابن
ت بهدف الحصول على ٍ
من نسله ليكون وريفا ً له فأنجبا نابليون
فرانسوا جوزيف تشارلز بونابرت عام
ُرف الحقا ً باسم
1811م والذي ع َ
نابليون الفاني وأصب َح ملكا ً لمدينة روما
صعود نابليون بونابرت إلى السلطة
وص َل نابليون للسلطة في فرنسا في
عام 1799م وقد بدأ رحلة صعوده
للسلطة منذ عام 1793م وذلكَ بعد تنحي
لويس السادس عشر بفضل الفورة
وأول محط ٍة
الفرنسيّة عام 1789م
ّ
استغلّها نابليون إلثبات قدراته العسكريّة
عندما ع ّينَ كواح ٍد من القادة على حمل ٍة
عسكريّ ٍة ُوجّهت الستعادة مدينة تولون
الفرنسيّة فتمكن من استعادتها بع َد
وضعه لخ ّ
طة عسكريّة ناجحة وفي عام
1795م سُلّ َم القيادة لحمل ٍة عسكريّة ث ّم
القوات الفرنس ّية في إيطاليا
استل َم قيادة ّ
عام 1796م واستخد َم مبدأ المسيرات
السريعة للمناورة وتقسيم قوات العدو
ورفع معنو ّيات جيشه م ّما مكنه خال َل
عام واح ٍد من السيطرة على معظم
ٍ
إيطاليا وجز ًء من النمسا وأخضعها لدفع
النقود والبضائع للدولة الفرنسيّة نظرا ً
للجهود التي بذلها نابليون في قيادة
الجيوش الفرنسيّة ،فقد عُيّنَ عام
1798م لقيادة حمل ٍة عسكريّ ٍة إلى
الشمالي
مصر ،فاستولى على الجزء
ّ
منها ،ولكنّ إمدادات الجيش قُطعت
بعدما هز َم البريطانيون أسطوالً فرنسيّا ً
في معركة النيل فاستغ ّل نابليون ذلكَ
فريق من العلماء
بتشكيل
ٍ
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لدراسة ا ثار المصريّة ،م ّما
ساعد في الحصول على ك ّم هائ ٍل
من المعلوما ٍ
ت افثريّة باإلضافة
الكتشاف حجر رشيد الذي كانَ
سببا ً في فكّ الرموز الهيروغليف ّية
المصريّة القديمة وفي عام
1799م عا َد بونابرت إلى فرنسا
بع َد تدهور افحول فيها وذلكَ بع َد
دخول فرنسا الحرب ض ّد روسيا
والدولة
والنمسا وبريطانيا
العفمانيّة فقاد انقالبا ً عسكريّا ً ض ّد
الفورات التي اندلعت لإلطاحة
بالحكومة الجديدة ونج َح في
الوصول إلى السلطة وأصب َح
القنصل افول لفرنسا وبفضل
ع
مهارات نابليون القياديّة استطا َ
أن يقم َع التمرد في فرنسا وأن
يستعي َد احتالل افراضي اإليطاليّة
يوقف الحرب مع الدول
وأن
َ
وإجبارهم على عقد السالم مع
فرنسا بع َد هزيمة جيوشهم
وبحلول عام 1802م أصبحت
مستقرة
افوضاع في فرنسا
ّ
نابليون بونابرت اإلمبراطور
الفرنسي
أقر مجلس الشيوخ
ّ
ّ
ّب نابليون إمبراطورا ً
قانونا ً نص َ
على فرنسا يوم  18من شهر أيّار
ق
عام 1804م وأعطى أسرته الح ّ
في وراثة العرش بع َد وفاته ولكنّ
نابليون لم يكن لديه أطفال آنذاك
جري استفتاء عام نصّ على
لذا أ ُ َ
قدرة نابليون في اختيار بونابرت
آخر أو تبني وريث له وحص َل
القرار على موافقة بنحو 3.5
مليون مقابل  2,500شخصا ً كانوا
اختار نابليون لقب
ض ّد القرار وقد
َ
اإلمبراطور بدالً من لقب الملك
حتى ال يكونَ شبيها ً بالحكومة
الملكيّة السابقة كما

حص َل على لقب قنصل واتخذ َ
وتو َج نابليون يوم
النسر رمزا ً له ّ
 2من شهر كانون الفاني عام
الباباع ّينَ
بحضور
1804م
نابليون خالل سنوات قليلة من
تولّيه الحكم في فرنسا أقاربه
كضباط عسكريين وحصلوا على
وظائف مدنيّة مرموقة في الدولة
ووهب لهم عدّة امتيازات
كنبالء
َ
وألغيت جميع الهيئات في فرنسا
فسيطر على الحكومة الفرنسيّة
َ
مجلس الدولة التابع لمجلس
الفرنسي والذي كانَ
الشيوخ
ّ
نابليون يُصدر جميع قراراته وكانَ
نابليون معت ّدا ً بانتصاراته فبنى
قوس النصر تخليدا ً لها كما منح
ابنه لقب ملك روما ومن أبرز
االعمال الفنيّة التي خلّدت ذكرى
نابليون عدد من اللوحات الفنيّة
التي رسمها جاك لوي دافيد
والذي كانَ مؤثّرا ً أساسيا ً لظهور
الفن الكالسيكي الحديث
الحروب التي خاضها نابليون
بونابرت
خاض نابليون خالل فترة حكمه
َ
في فرنسا عدّة حروب وقد بدأت
هذه الحروب منذ عام 1800م
وانتهت في عام 1815م بعدما
هُز َم نابليون في معركة واترلو
التي تع ُّد آخر الحروب التي
خاضها وقد تسببت الحروب التي
خاضها نابليون بفقدان الدول
افوروبيّة استقرارها فقد شنّ
نابليون حروبا ً ضد مختلف
التحالفات من الدول افوروبيّة
والسويد
وروسيا
كالنمسا
وبريطانيا العظمى ومن أبرز هذه
الحروب
1ـ حرب التحالف الفالث
2ـ حرب التحالف الرابع

سنواته افخيرة ووفاته
مكّنَ النصر الذي حققه نابليون في
أوروبا الشرق ّية من تجنيد أفراد موالين
له في مناصب السلطة في نابولي
والسويد وهولندا وإيطاليا ووستفاليا
وإسبانيا ولكنّ الميزان ّية الوطن ّية لفرنسا
تعرضت لالنهيار بع َد عدّة هزائم أصابت
الفرنسي وبع َد الحملة العسكريّة
الجيش
ّ
المرهقة التي شنها نابليون على روسيا
في الشتاء عام 1812م والتي بدأت
جندي وانتهت بأقل
بأكفر من  600ألف
ّ
جندي وبسبب الضعف
من  10آالف
ّ
أصاب فرنسا حدثت محاولة انقالب
الذي
َ
على حكومة نابليون عندما كانَ في
الحرب مع روسيا ولكنّها باءت بالفشل
القوات البريطانيّة من
حتى تمكنت
ّ
اجتياح فرنسا م ّما أدى الستسالم
نابليون يوم  30من شهر آذار عام
ع
1814م ،ونفيه إلى جزيرة إلبا استطا َ
نابليون الهرب من منفاه والعودة إلى
باريس في عام 1815م وتمكن من
ع
كبير هناك واستطا َ
الحصول على ٍ
دعم ٍ
استعادة عرشه كما تمكن من إعادة
تنظيم جيشه وحكومته فقا َد هناكَ جيشه
القوات البروس ّية
في معرك ٍة هزم فيها
ّ
ض للهزيمة في
تعر َ
في بلجيكا ولكنّه ّ
معركة واترلوم ّما اضطره إلى التخلي
فطلب من الدول
عن لقبه وسلطاته
َ
المنتصرة تعيين ابنه كإمبراطور ولكنّ
فض ،وت ّم نفيه ُ إلى جزيرة سانت
طلبه ُر َ
ُ
حيث كانَ معزوالً عن العالم
هيلينا؛
يمارس القراءةَ والكتابة ،حتى
الخارجي
ُ
ّ
أصيب بقرحة في المعدة أو بمرض
َ
السرطان عام 1817م ،فمات في منفاه
يوم  5من شهر أيّار عام 1821م ،عن
عمر ناهز  51عاما ً .
ٍ
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أوالا -:توصيف المشكلة
تعتباااار اقسااااام الشاااارطة بجميااااع االحياااااء ماااان االماااااكن الخدميااااة الحيويااااة التااااى تقااااوم بتقااااديم
خدمات عديدة للمواطنين القاطينين بالحى.
ولكاااااان يواجااااااه حااااااى العجمااااااى مشااااااكلة بااااااالنظر القسااااااام الشاااااارطة ونجااااااد أن هناااااااك بعااااااض
المنااااااطق باااااالحي وهاااااى ( العجماااااى القبلياااااة ام زغياااااو – كريااااار – الاااااذراع البحااااارى ) تفتقااااار
لوجااااااود قساااااام شاااااارطه بهااااااا ممااااااا يشااااااكل مشااااااكلة علااااااى سااااااكان تلااااااك المناااااااطق ماااااان بعااااااد
المساااااااافة  -مصااااااااريف مواصاااااااالت –مجهاااااااود للماااااااواطنين وضاااااااياع الوقااااااات لاااااااذلك قمناااااااا
بإعداد هذه الدراسة لتسليط الضوء علي هذا الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزيادة السكانية المتوقعة -:
**************
هو  634068نسمة.
عدد سكان حي العجمي حتي 2021/6/1 -:
 عدد الذكور 326083 -: عدد اإلناث 307985 -: عدد االسر 158517 -: عدد سكان المناطق المحرومة حوالى 141831 -: عدد الذكور 73052 -: عدد اإلناث 68779 -:-

ثانياا -:القيود والمتغيرات التي تؤثر علي المشكلة
-

وجود قرار تخصيص لالرض تصلح القامة قسم شرطة.
عمل مقايسة للمرافق (مياه ـــ كهرباء ـــ غاز طبيعي ).
توفير مهمات للمبنى ( أراضى ـ مبانى ـ أثاث ـ ساحات انتظار ـ سيارات شرطه لنقل
المساجين ـ دورات مياه )
توفر الضباط ومعاونيهم من قوة الشرطة كافمناء واففراد و العاملين المدنيين .
اعتماد مالي لتوفير الخدمات التكنولوجية الحديفة للمبنى ( كاميرات مراقبة – بوابات
إلكترونية – أجهزة إنذار)

ــ الوقت الالزم النشـــاء مبني لقسم شرطه.
 توفير المكان المناسب إلنشاء قسم شرطه. -توفير سجل مدني والجوازات وغيرها.

ثالثا -:العوامل التي تؤثر علي المشكلة
-

تعداد السكان للمنطقة المراد انشاء قسم شرطة لها.
مدي توفر المرافق وخدماتها بالمكان.
مساحة الدائرة التي يخدمها القسم.
اإلحصائيات االجتماعية الدالة على معدالت الجريمة وأنماطها بالمنطقة.
العوامل االقتصادية واالجتماعية للسكان في دائرة القسم.

رابعا -:البيــانات والــمؤشـــــرات -:
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م
م
1
1
2
2
3
3

اسم النقطة
اسم النقطة
نقطة ابو تالت
نقطة المكس
نقطة الكيلو  26ساحلى
نقطة السالم
نقطة  6أكتوبر
نقطة الساحل

العنوان
العنوان
ش األهرام الكيلو  25ابو تالت
بجوار مطعم زفير
مساكن الكيلو 26
ش مسجد ناجى
مدينة  6أكتوبر خلف جمعية  6أكتوبر
ش الحنفية البيطاش

4

نقطة فوزى معاذ

طريق اسكندرية مطروح بجوار سوق الهانوفيل

5

نقطة الهانوفيل

تقع بشارع متفرع من ش الهانوفيل الرئيسى

6

نقطة األجى كاب

بجوار فوزى معاذ

م

اسم القسم

العنوان

1

قسم الدخيله

الدخيله

2

قسم شرطه عامريه اول

العامريه بجوار مستشفى العامريه العام

9
8
7
6
5
4
3
2
1

38

الخدمات التي تقدمها اقسام الشرطة
الخدمات التي تقدمها اقسام الشرطه تعتمد على منظومة من قواعد البيانات المتخصصة التي تم
بناؤها ويتم تحديفها دوريا ً وهذه القواعد تتمفل في - :
-

تـأمين الحماية للمواطنين.
مراقبة تطبيق القوانين.
كشف مالبسات الجريمة.
تقديم البالغات وتحرير المحاضر .
ا ستخراج الفيش والتشبيه (صحيفة الحالة الجنائية).
مكاتب السجل المدني والجوازات
حفظ الجانب افخالقي العام في المجتمع .
حل المشاكل على المستوى الدولي .
البحث عن المجرمين المشتبه فيهم.
ـتقديم المساعده والعون فصحاب الحوادث والكوارث.

التعليق
ماااان خااااالل مااااا ساااابق يتضااااح لنااااا أن حااااي العجمااااي بااااه عاااادد  2قساااام شاااارطة ويوجااااد عاااادد 9
نقاط شرطة.
ويتمركز عدد  2قسم شرطه وهم ( قسم الدخيله ـ قسم عامريه اول)
و  9نقاااااط شاااارطه وهاااام (نقطااااه المكااااس ـ نقطااااه السااااالم ـ نقطااااه الساااااحل ـ نقطااااه فااااوزى
معااااااذ ـ نقطاااااه الهانوفيااااال ـ نقطاااااه االجاااااى كااااااب ـ نقطاااااه اباااااو تاااااالت ـ نقطاااااه الكيلاااااو 26
ساحلى ـ نقطه  6اكتوبر).
إال أن هنااااااك منااااااطق باااااالعجمي محروماااااة مااااان اقساااااام الشااااارطه أال وهاااااي منطقاااااة (العجماااااى
القبلياااااة ام زغياااااو – الاااااذراع البحااااارى – كريااااار ) وساااااكان تلاااااك المنااااااطق يلجاااااو الاااااى قسااااام
شرطة عامرية اول .
فااااااإذا كااااااان عاااااادد السااااااكان بحااااااي العجمااااااي  634068نساااااامة فااااااإن نصاااااايب السااااااكان ماااااان
 317034نسمة لكل قسم شرطه .

بــدائــل الحلــول
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الحل االول
العمل على انشاء قسم شرطه باحدى المناطق المحرومه وذلك بعد توفير قطعة أرض تخصص
لإلنشاء .

الحل الثانى
اإلعتماد علي تقديم الخدمة من أقرب قسم شرطه وهي :
( تأمين الحماية للمواطنين ـ مراقبة تطبيق القوانين ـ كشف مالبسات الجريمة ـ ـــ مكاتب السجل
المدني والجوازاتـ البحث عن المجرمين المشتبه فيهم ـ حفظ الجانب افخالقي العام في المجتمع ـ حل
المشاكل على المستوى الدولي )

تقييم الحلول وفقا ً فسس القياس-:
أسس القياس

البديل االول

البديل الفانى

البعد الزمنى

بطئ

سريع

البعد االقتصادى

متوسط

متوسط

البعد االجتماعى

ايجابي

ايجابي

أسس القياس

نسبة التأثير علي البعد
الزمني

نسبة التأثير علي البعد
اإلقتصادي

نسبة التأثير علي البعد
اإلجتماعي

تقييم الحل

الحل افول

35

19

30

84

الحل الفاني

5

19

30

54
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منننننننن المعنننننننايير السنننننننابقة يتضنننننننح أن البنننننننديل األول وهنننننننو إنشننننننناء قسنننننننم شنننننننرطه للمنننننننناطق
المحرومة هواألفضل للمواطنين وذلك علي الرغم من التكلفة المالية العالية.
إال أن الحل الثاني متاح أيضا ولكنه ليس في صالح خدمة المواطنين.
وتننننننم اقتننننننراح قطعننننننه ارض بمسنننننناكن الكيلننننننو  21تتننننننرواح حننننننوالى  600متننننننر تقربيننننننا مننننننن
االمكننننننان انشنننننناء قسننننننم شننننننرطة بيهننننننا لحننننننل المشننننننكلة وتقليننننننل العننننننبء علننننننى سننننننكان تلننننننك
المناطق المحرومة .

