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ٝع ٚاُلًزٞه ٓؾٔل ٍِطبٕ ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ هإٍبء
األؽ٤بء ثؼوٝهح رٌض٤ق األػٔبٍ ٝاُزط٣ٞواد ٝهكغ
اٌُلبءح اُز ٢رغو ٟثغٔ٤غ األهطلخ ٝاُؾلائن ٝاُغيه
اٍُٞط ٠ثط ٍٞؽو٣ن اٌُٞهٗ٤ش ٝاُطوم
ٝأُؾبٝهاُوئّ٤َ٤خ ثبُٔؾبكظخ ٝأًل أُؾبكع ،ػوٝهح
رٌض٤ق أُغٜٞكاد ُالٗزٜبء ٖٓ اطالػ ٝط٤بٗخ
األػٔبٍ اُؼوٝه٣خ ٝاَُو٣ؼخ اُز ٢رئصو ػِ ٠أُظٜو
اُغٔبُٝ ٢اُؾؼبهُِٔ ١ل٘٣خ ٝػلّ روًٜب ُلزواد
ؽِ٣ٞخ ثل ٕٝاطالػ ؽلبظًب ػِ ٠أهٝاػ أُٞاؽٖ٘٤
ٝمُي هجَ ثلا٣خ ٓ ٍْٞاُظ٤ق ٝاٍزوجبٍ شٜو هٓؼبٕ
ٝاألػ٤بك ٝاٍزوجبٍ أُال ٖٓ ٖ٤٣ىائو ١أُل٘٣خ ٝشلك
أُؾبكع ػِ ٠أ٤ٔٛخ رٌض٤ق ؽٔالد اىاُخ اإلشـبالد
ثبٌُٞهٗ٤ش ٝاُطوم اُوئ٤َ٤خ فبطخ ثبُٔياهاد
اَُ٤بؽ٤خ ٝأٗلبم أُشبح كؼال ػٖ روٓ ْ٤األهطلخ
ٝكٛبٕ اُجِلٝهاد ٝاٍزٌٔبٍ روً٤ت اُجالؽ اَُلاٍ٢
ؽ ٍٞؿوف رلز٤ش اٌُٜوثبء ٝأػٔلح اإلٗبهح اُز٢
رغو ٟثٜب أػٔبٍ رط٣ٞو ًٝنا اُجالؽ أُ٘يٝع ٖٓ
ٓٔش ٠ؽو٣ن اٌُٞهٗ٤ش ٝكٛبٕ األػٔلح اُيفوك٤خ
ٝروً٤ت ٝاطالػ ًشبكبد اإلٗبهح ثٜب ٓشلكا ػِ٠
االٗزٜبء ٖٓ روٓ ْ٤اَُٞه اُقوٍبٗٝ ٢اٍزٌٔبٍ روً٤ت
اَُٞه اُؾل٣ل ١ثطو٣ن اٌُٞهٗ٤ش ٝػول أُؾبكع
اعزٔبػًب اُ ّٞ٤اُقٔ ٌ٤ثؾؼٞه اُِٞاء أؽٔل ؽغبى١
 َ٤ًٝأ ٍٝاُٞىاهح هئ ٌ٤اإلكاهح أُوًي٣خ َُِ٤بؽخ
ٝأُظب٣ق ٝعٔ٤غ هإٍبء األؽ٤بء ٓٝوًي ٓٝل٘٣خ
ثوط اُؼوة َٓٝئ ٢ُٞأُزبثؼخ أُ٤لاٗ٤خ َٓٝئ٢ُٞ
عٜبى رؼٔ٤و اَُبؽَ اُشٔبُُٔ ٢زبثؼخ أػٔبٍ اُزط٣ٞو
اُز ٢رشٜلٛب أُل٘٣خ ٝهكغ ًلبءح اُقلٓبد أُقزِلخ
اٍزؼلاكا ُول ٍْٞٓ ّٝاُظ٤ق
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2018/5/3 :

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ االسكندرٌة
الٌوم اللواء أحمد بسٌونً سكرتٌر عام مساعد
المحافظة باالجتماع باعضاء وحدة التدخل السرٌع
للعمل على تسرٌع إجراءات تنفٌذ االزاالت
والتحفظ على معدات ومواد البناء المخالف الناتجة
عن تنفٌذ حمالت االزالة للتمكن من االستفادة منها
فً مشروعات تعود بالنفع على أهالً
االسكندرٌة وخالل االجتماع أكد بسٌونً على
وحدة التدخل السرٌع باالستمرار فً حمالت إزالة
العقارات المخالفة ورفع كافة اشغاالت الطرٌق
المعٌقة لحركة المرور والمارة ،مشدداً على أهمٌة
وجود عضو من شرطة المرافق أثناء تنفٌذ اي
إزالة والتنسٌق مع كافة الجهات لتسرٌع إجراءات
تنفٌذ قرارات اإلزالة هذا وقد وجه بسٌونً أعضاء
وحدة التدخل السرٌع بعمل زي موحد ألعضاء
الوحدة وبطاقات تعرٌفٌة لهم مشددا على ضرورة
تنفٌذ قرارات اإلزالة بكل قوة و حزم و إزالة
العقارات المخالفة فً المهد وعدم التهاون مع
المقاولٌن المخالفٌن واعطائهم الفرصة للتمادي
فً مخالفتهم من الجدٌر بالذكر أن المحافظ أصدر
قرارا رقم  2005لسنة  2017بإنشاء وحدة
التدخل السرٌع لتنفٌذ إزالة المخالفات الفورٌة
للمبانً فً المهد تحت إشراف المحافظ وبعضوٌة
جمٌع الجهات المعنٌة موضحا أن مهام الوحدة هً
رصد وتنفٌذ اإلزاالت للمخالفات الفورٌة وإٌقاف
أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أمالك
الدولة والتحفظ على مواد البناء والمعدات
المستخدمة فً المخالفات.
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2018/5/6 :

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة اللواء أحمد
بمتابعة آخر
بسٌونً السكرتٌر العام المساعد بالمحافظة
المستجدات فً ملف تقنٌن أوضاع أراضً أمالك الدولة التً
تم استردادها بجمٌع احٌاء المحافظة جاء ذلك بحضور جمٌع
رإساء األحٌاء و الجهات التنفٌذٌة المسئولة عن تقنٌن
أراضً أمالك الدولة وخالل االجتماع استعرض السكرتٌر
المساعد الطلبات ،التً تقدم أصحابها لألحٌاء لتقنٌن
أوضاعها مإكدا على أن هذا الملف ٌعد تحدٌا كبٌرا إلستعادة
هٌبة الدولة وحقوقها مشددا على أنه لن ٌسمح بؤي تقصٌر
بهذا الملف وأن أي اعتداء آخر على أي جزء من األراضً
المستردة سٌتم معاقبة أي مقصر أو متهاون فً حق الدولة
وممتلكاتها مإكدا أن الطلبات التً تم تقدٌمها لتوفٌق
األوضاع ولم ٌتم تسدٌد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمً
الطلبات بشكل رسمى ففً حالة عدم سداد الرسوم سٌتم إزالة
كافة التعدٌات على االراضً كما استعرض كل حً عدد
الطلبات التً تلقاها لتقنٌن التً تلقاها خالل األٌام الماضٌة،
حٌث تلقى حً العجمً  34طلب لتقنٌن أوضاع اراضً
امالك الدوله خالل األٌام القلٌلة الماضٌة لٌصل بذلك عدد
طلبات التقنٌن به إلى  231طلب ،أما حً غرب تلقى 6
طلبات هذا االسبوع لٌصل بذلك عدد طلبات التقنٌن به إلى
 18طلب  ،وحً العامرٌة اول تلقى  9طلبات لٌصل إجمالً
الطلبات المقدمة به  139طلب  ،اما حً العامرٌة ثان فقد
تلقى  21طلب لٌصل إجمالً عدد الطلبات به إلى 258طلب
 13طلب
اما عن مركز و مدٌنة برج العرب فقد تلقى
بإجمالً عدد طلبات ٌصل الً  354طلب كما كلف أكد
السكرتٌر العام أن اخر موعد لتلقى طلبات تقنٌن أوضاع
المتعدي على أراضً امالك وفقا ألحكام القانون رقم
144لسنه 2017هو ٌ 14ونٌه المقبل الفتا إلى أنه سٌتم
تنفٌذ كافة قرارات اإلزالة على التعدٌات على أراضً أمالك
الدولة والتً لم ٌتقدم واضً الٌد بطلبات التقنٌن حتى
التارٌخ المشار إلٌه حرصا على استرداد كافة اراضً الدولة
المتعدي علٌها لالستفادة منها فى خدمة أهالً االسكندرٌة و
إقامة العدٌد من المشروعات الخدمٌة
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2018/5/8 :

٣زلول ٝى٣و اُ٘وَ اُلًزٞه ٛشبّ ػوكبد
ئ ٠اإلٌٍ٘له٣خ
ؿلا اُقٔ٘٤ٓ ٌ٤ب
ٝاُلفِ٤خ الكززبػ ػلك ٖٓ أُشوٝػبد
اُغل٣لح ًٔب ٍ٤شٜل ٓواٍْ هكغ اُؼِْ
أُظو ٟػِ ٠هبؽور ٖ٤ثؾو٣زٖ٤
عل٣لرٝ ٖ٤هبٍ أُزؾلس اُؤٍ ٠ثبٍْ
ٓ٘٤بء اإلٌٍ٘له٣خ هػب اُـ٘لٝه ك٠
رظو٣ؼ اُ ّٞ٤األهثؼبء اٗ ٖٓ ٚأُووه
إٔ ٣زلول اُٞى٣و ًٞثو ٟاُلفِ٤خ اُغل٣ل،
ٞٓٝهغ ٓشوٝع ٓؾطخ اُظت اَُبئَ
ٓٝشوٝع اٗشبء اُغواػ ٓزؼلك اُطٞاثن

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2018/5/10 :

اجتمع اللواء هشام شادي السكرتٌر العام لمحافظة
اإلسكندرٌة صباح الٌوم مع مسئولً شركة نهضة
مصر والمرور وجمٌع الجهات المعنٌة بمنظومة
النظافة باإلسكندرٌة وناقش االجتماع أوضاع
منظومة النظافة وكذا مناقشة ضم معدات وسٌارات
نظافة جدٌدة إلى المنظومة وذلك فً ضوء
توجٌهات الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة
بسرعة تسلٌم المعدات لشركة نهضة مصر
والمقاولٌن العرب لرفع كفاءة مستوى النظافة
بالمحافظة وخالل االجتماع قال اللواء هشام شادي
إنه جار إدخال  87معدة جدٌدة للنظافة بدعم من
وزارة البٌئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة
اإلسكندرٌة وأوضح أنه تم تسلٌم جزء من المعدات
الجدٌدة للمقاولٌن العرب وجار حالٌا تسلٌم الجزء
الباقً منها بعد االنتهاء من اإلجراءات المالٌة
والقانونٌة لها والتصدٌق على جمٌع إجراءاتها
خالل جلسة المجلس التنفٌذي لمحافظة اإلسكندرٌة
القادم ة وأكد السكرتٌر العام أن المحافظة بجمٌع
أحٌائها تشهد تطورات كثٌرة وتحسنا ملحوظا فً
منظومة النظافة بها مشٌدا أنه هناك الكثٌر من
معدات النظافة التً تم ضخها بالمنظومة من قبل
شركة نهضة مصر باإلضافة إلى رفع كفاءة لعدد
كبٌر من معدات الشركة
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/5/12 :

هبٍ اُلًزٞه ٓؾٔل ٍِطبٕ ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ إ
اُلزوح اُوبكٓخ ٍزشٜل رٞه٣ل  ١5أرٞثَ٤ب ًٜوثبئ٤ب
ٖٓ اُظ ٌٕٞ٤ُ ٖ٤أ ٍٝأرٞث ٌ٤كٓ ٢ظو ٣ؼَٔ ث٘ظبّ
ٓ BYDشً ٤وا اُ ٠أٗ٣ ٚؼَٔ ػِ ٠رلػ ْ٤ػالهبد
اُزآف ٢ث ٖ٤االٌٍ٘له٣خ ٝش٘غٜبٝ ١ؿ٤وٛب ٖٓ
رآؿ ٓغ
ػالهبد
أُلٕ اُظ٤٘٤خ اُز ٠روثطٜب
ٍ
اإلٌٍ٘له٣خ عبء مُي فالٍ اٍزوجبُٗٞ٣ ُِٞ ٚظ ٝاٟ
ُِٔغٌِ اُٞؽُِ٘ٞ٘ ٢اة
هئ ٌ٤اُِغ٘خ اُلائٔخ
اُشؼج ٢ك ٢ؽ ٢ثٞرٞا ثٔل٘٣خ شبٗغٜب ٟاُظ٤٘٤خ
ٝرشٗ ٞبٗشبٕ ه٘ظَ ػبّ عٜٔٞه٣خ اُظ ٖ٤اُشؼج٤خ
ثبإلٌٍ٘له٣خ  ّٞ٣االص٘ ٖ٤ثٌٔزجُ ٚزجبكٍ اُقجواد ؽٍٞ
اإلكاهح اُؾؼبه٣خ ٝؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٝاكاهح اُزشغ٤و
ثبُٔل٘٣خ ٝثؾش ٍجَ ر٘ٔ٤خ ٝرٞؽ٤ل اُؼالهبد
أُظو٣خ اُظ٤٘٤خ ٝرط٣ٞو ارلبه٤بد اُزآف ٢ثٖ٤
أُلٕ اُظ٤٘٤خ ٝاإلٌٍ٘له٣خ  ٖٓٝعبٗج ٚأشبه هئٌ٤
اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِٔغٌِ اُٞؽ٘ ٢ثؾ ٢ثٞرٞا ثٔل٘٣خ
شبٗغٜب ١اُ ٠أ٤ٔٛخ ٓل٘٣خ اإلٌٍ٘له٣خ ٝٝعٞك
اُؼل٣ل ٖٓ اُؼٞآَ أُشزوًخ ث ٖ٤اإلٌٍ٘له٣خ
ٝش٘غٜبٓ ١زٔ٘٤ب إٔ ريكٛو ٝرَزٔو اُؼالهبد ثٖ٤
اُغبٗج. ٖ٤
م ـصدر الخبر  :جرٌدة الدستور
بــتـــارٌــــخ 2018/5/14 :

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه تم
تحرٌر قرار إخالء ادارى رقم 5
ورقم  6لسنة  2017الصادر
لقرارات اإلزالة رقم  298لسنة
 2011وتم ارسال استعجال الى
قسم شرطة الدخٌلة وإدراجه فى
اقرب حملة إزالة وتم الرد على
 137بتارٌخ
المحافظة برقم
2018/5/8
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت انه علٌكم
تنفٌذ قرار الترمٌم رقم  1لسنة
 2013والذى ٌقضى بترمٌم
العقار ترمٌما شامال تحت اشراف
هندسى متخصص وقد تم ارسال
اشاره الى قسم شرطة الدخٌلة
بالتنبٌه على مكان العقار باخالئه
من السكان دون منقوالت مع
وضع حواجز حول العقار لتؤمٌن
الحارة برقم صدار  3606بتارٌخ
 2018/5/13وتم الرد على
 158بتارٌخ
المحافظة برقم
2018/5/16
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بانه تم تحدٌد
رسوم الفحص بقانون رقم 144
لسنة  2017والئحته التنفٌذٌة
وتم الرد على المحافظة برقم
 159بتارٌخ 2018/5/16

1

 36بتارٌخ ابراهٌم عبد
 2018/5/2الرحمن عنه /
ناصر احمد ابو
زٌد

2

 37بتارٌخ عبد الحمٌد
 2018/5/2حسن عبد هللا

بشان التضرر من
االستٌالء على قطعة
أرض مساحتها  1650م
فى الهانوفٌل أمام الوحدة
الصحٌة وتم هدم السور
والتعدى علٌها ببناء
محالت وعمارة اال انه تم
صدور قرار إخالء ادارى
من المركز الذكى وٌطالب
بتنفٌذ قرار االزالة
بشؤن التضرر من انهٌار
سقف الشقة الخاصة به

3

 143بتارٌخ على بكر
 2018/5/8عبدالسالم

ٌلتمس المواطن اعفائه
من مبلغ رسم الفحص
وقدره عشرون الف جنٌه
لالرض الخاصة به فى
مدخل مساكن الكٌلو 26

 - 1بٌان حصر أمالك الدولة من األراضى الزراعٌة عام 2017
جملة الحصر -خالٌة
حــى

جملة الحصر  -وضع ٌد تم
تسوٌته

المساحة/بالفدان قٌراط سهم المساحة/بالفدان
ــــ

العجمى

المساحة/بالفدان قٌراط

ــــ

مصدر البٌان :ادارة امالك الدولة بالحى

التعلٌق

قٌراط

سهم

جملة الحصر– تعدٌات لم تسوى

تارٌخ البٌان :

الٌوجــد اراضى زراعٌة فى نطاق حى العجمى0

ــــ
2018/2/19

سهم

 - 2بٌان حصر أمالك الدولة من أراضى البناء عام 2017
جملة الحصر -تعدٌات لم تسوى

جملة الحصر – خالٌه

جملة الحصر – وضع ٌد تم
تسوٌته

المساحة  /بالمتر المربع

المساحة  /بالمتر المربع

المساحة  /بالمتر المربع

1062958.21م2

بجهاز حماٌة امالك الدولة

219332.06م2

حــى

العجمى

مصدر البٌان :ادارة امالك الدولة بالحى

تارٌخ البٌان :

قرارات تم تحرٌرها  2017ولم ٌتم
تنفٌذها

2018/2/19

بٌان حصر امالك الدولة من اراضى البناء بالمتر المربع
1062958.21

219332.06

جملة الحصر  /تعدٌات لم تسوى

جملة الحصر  /خالٌة

التعلٌق
َٓ بؽخ االهاػ ( ٠اُقبُ٤خ ) اُز ٠رْ اىاُخ اُزؼل٣بد ثٜب كٗ ٠طبم ؽ ٠اُؼغٔ٠ٛ ٠
2ّ ١062958.2١
َٓ بؽخ االهاػ ٠اُز ُْ ٠رَ ٟٞاُزؼل٣بد ثٜب ك ٠ؽ ٠اُؼغٔ2ّ2١9332.06 ٠ٛ ٠
َٗ جخ االهاػ ٠اُقبُ٤خ اُ ٠االهاػ ٠اُز٣ ُْ ٠زْ رَ٣ٞخ اُزؼل٣بد ثٜب %5 ٠ٛ

المقترح
العمل على ازالة التعدٌات على االراضى التى تم وضع الٌد علٌها او عمل تقنٌن
اوضاع مع االمالك 0

 - 3بٌان حصر أمالك الدوله من األراضى البورعام 2017
جملة الحصر – وضع ٌد تم
تسوٌته

جملة الحصر – خالٌه

حــى

المساحة/بالفدان قٌراط سهم المساحة/فدان
العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان :ادارة امالك الدولة بالحى

التعلٌق

جملة الحصر -تعدٌات لم تسوى

قٌراط

سهم

ـــ

ـــ

المساحة/بالفدان قٌراط سهم
ـــ

تارٌخ البٌان :

ـــ

ـــ
2018/2/19

الٌوجــد اراضى بور بنطاق حى العجمى

 -4بٌان حصر األراضى الصحراوٌة عام 2017
جملة الحصر – خالٌه

حــى

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

المساحة/بالفدان قٌراط سهم
ـــ

العجمى

ـــ

المساحة /بالفدان

قٌراط

سهم

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان :ادارة امالك الدولة بالحى

تارٌخ البٌان :

التعلٌق

الٌوجـــد اراضى صحراوٌة او زراعٌة فى نطاق حى العجمى

المساحة/بالفدان قٌراط سهم
ـــ
2018/2/19

ـــ

ـــ

 - 1تطور آداء مؤمورٌة الضرائب العقارٌة فى تحصٌل الضرائب على المبانى
إجمالى المتحصل

نسبة
التحصٌل من
المستهدف

متؤخر من السنة السابقة

جملة المستحق
(جنٌه مصرى )

المستهدف
السنوى

( جنٌه مصرى)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

السنة

عدد
المبانى

الربط السنوى
(جنٌه مصرى)

( جنٌه مصرى )

2015

20915

9305724.94

57102054.19

ـــ

2016

20186

14258337

132578203.98

ـــ

ـــ

2017

22191

3458671.86

110922445.066

ـــ

ـــ
تارٌخ البٌان 2017/11/8:

مصدر البٌان  :الضرائب العقارٌة

الضرائب على المبانى ( الربط السنوى )
14258337

9305724.94

3458671.86

2016
2017

2015

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:







ى٣بكح ػلك أُجبٗ ٠ػبّ  20١7ػٖ ػبّ  20١6ثَ٘جخ %١0
اٗقلبع ػلك أُجبٗ ٠ػبّ  20١6ػٖ ػبّ  20١5ثَ٘جخ %3
اٗقلبع َٗجخ اُوثؾ اَُ٘ ٟٞػبّ  20١7ػٖ ػبّ  20١6ثَ٘جخ %76
ى٣بكح اُوثؾ اَُ٘ ٟٞػبّ  20١6ػٖ ػبّ  20١5ثَ٘جخ %53
اٗقلبع أُزؤفو ٖٓ اَُ٘خ اَُبثوخ ػبّ  20١7ػٖ ػبّ  20١6ثَ٘جخ %١6
ى٣بكح أُزؤفو ٖٓ اَُ٘خ اَُبثوخ ػبّ  20١6ػٖ ػبّ  20١5ثَ٘جخ %١.3

المقترح
 اػلاك ؽٔالد رٞػ٤خ ُزٞع ٚ٤أُٞاؽ٘ ٖ٤ثؤ٤ٔٛخ ٍلاك اُؼوائت أَُزؾوخ ٗظوا
ال٤ٔٛزٜب ك ٠اُٜ٘ٞع ثبالهزظبك اُو0 ٠ٓٞ

 - 2تطور آداء مؤمورٌة الضرائب العقارٌة فى تحصٌل الضرائب على األطٌان الزراعٌة
الربط السنوى

متؤخر من السنة
السابقة

جملة المستحق
(جنٌه مصرى)

المستهدف
السنوى

( جنٌه مصرى)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

السنة

عدد المبانى

2015

ـــ

ـــ

2016

ـــ

ـــ

ـــ

2017

ـــ

ـــ

ـــ

(جنٌه مصرى)

إجمالى المتحصل

نسبة
التحصٌل من
المستهدف

( جنٌه مصرى )

مصدر البٌان  :الضرائب العقارٌة

التعلٌق
الٌوجـــد اطٌان زراعٌة فى نطاق حى العجمى0

تارٌخ البٌان 2017/11/8:

 - 3الضرائب العقارٌة ( حصر الثروة العقارٌة ) عام 2017

حــى
العجمى

العقارات
22191

الواجهات األكشاك
207

ـــ

المحالت
المنفصلة

االعالنات

اخرى

64336

122

ـــ

تارٌخ البٌان 2017/11/8:

مصدر البٌان  :أدارة اشغال الطرٌق بالحى
الضرائب العقارٌة

حصر الثروة العقارٌة
64336

22191

العقارات

122

207

االكشاك

االعالنات

المحالت المنفصلة

التعلٌق








اجمالى عدد الضرائب العقارٌة ( حصر الثروة العقارٌة ) هو 86856
نسبة ضرائب العقارات من اجمالى الثروة العقارٌة %26
نسبة ضرائب االكشاك من اجمالى الثروة العقارٌة %0.23
نسبة ضرائب المحالت المنفصلة الى اجمالى الضرائب العقارٌة %74
نسبة ضرائب االعالنات الى اجمالى الضرائب العقارٌة %0.14
الٌوجد ضرائب عقارٌة من ( الواجهات )

المقترح
العمل على ضرورة تحصٌل الضرائب من العقارات واالكشاك والمحالت
المنفصلة واالعالنات النها حق للدولة 0

 - 4توصٌف العقارات بالحى عام 2017
عدد العقارات

المؤموٌة

العجمى

 5أدوار فؤقل

أكثر من5أدوار

اإلجمالى

193659

7965

201624

مصدر البٌان  :الضرائب العقارٌة

عدد الشاغلٌن

عدد الشوارع

مالحظات

201624

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2017/11/8:

عدد العقارات
201624

193659

7965

عدد الشاغلٌن

خمسة ادوار فؤقل

اكثر من خمسة ادوار

التعلٌق






اعٔبُ ٠ػلك اُؼوبهاد ثؾ ٠اُؼغٔ 20١624 ٠ػوبه
َٗجخ اُؼوبهاد فَٔخ اكٝاه كؤهَ العٔبُ ٠اُؼوبهاد %96
َٗجخ اُؼوبهاد اًضو ٖٓ فَٔخ اكٝاه العٔبُ ٠اُؼوبهاد %4
ػلك اُشبؿِ20١624 ٖ٤

المقترح
التوزٌع المثالى لعدد العقارات بالنسبة لموظفى المحاسبة0
زٌادة حافز موظفى المحاسبة0

 - 1المساجد الحكومٌة واألهلٌة المعانة وغٌر المعانة بالحى عام 2017
حــى

العجمى

عدد المساجد
والزواٌا الحكومٌة

عدد المساجد األهلٌة

مسجد

زاوٌة

معانة

غٌر معانة

298

587

63

ـــ

مصدر البٌان  :ادارة اوقاف العجمى

مساجد ذات
موقوفات
ـــ

اإلجمالى
مسجد

زاوٌة

361

 587حكومٌة  152 +اهلٌة

تارٌخ البٌان 2018/4/23:

المساجد الحكومٌة واالهلٌة والزواٌا

587

298

زواٌا حكومٌة

مساجد
حكومٌة

152

زواٌا اهلٌة

63
مساجد اهلٌة
معانة

التعلٌق











اعٔبُ ٠أَُبعل ثؾ ٠اُؼغَٔٓ 36١ ٠غل
ٞ٣عل ث٘طبم ؽ ٠اُؼغَٔٓ 298 ٠غل ؽٌ٠ٓٞ
َٗجخ أَُبعل اُؾٌ٤ٓٞخ اُ ٠اعٔبُ ٠أَُبعل%83
َٗجخ أَُبعل اال٤ِٛخ أُؼبٗخ اُ ٠اعٔبُ ٠أَُبعل % ١7
الٞ٣عل َٓبعل ا٤ِٛخ ؿ٤و ٓؼبٗخ
الٞ٣عل َٓبعل ا٤ِٛخ ماد ٓٞهٞكبد
اعٔبُ ٠اُيٝا٣ب كٗ ٠طبم ؽ ٠اُؼغٔ 739 ٠ىا٣ٝخ ؽٌ٤ٓٞخ ٝا٤ِٛخ
َٗجخ اُيٝا٣ب اُؾٌ٤ٓٞخ اُ ٠اعٔبُ ٠اُيٝا٣ب %79
َٗجخ اُيٝا٣ب اال٤ِٛخ اُ ٠اعٔبُ ٠اُيٝا٣ب %2١

المقترح
 اُؼَٔ ػِ ٠االٛزٔبّ ثبَُٔبعل اُؾٌ٤ٓٞخ ٓٝؾبُٝخ ػْ أَُبعل اال٤ِٛخ
ُالٝهبف

 - 2توزٌع اآلئمة والوعاظ على مساجد الحى عام 2017
حــى
العجمى

المساجد الحكومٌة
إمام وخطٌب مقٌم شعائر
127

12

المساجد األهلٌة
عامل

إمام وخطٌب

مقٌم شعائر مإذن

عامل

700

131

174

91

مصدر البٌان  :ادارة اوقاف العجمى

تارٌخ البٌان 2018/4/23:

المساجد الحكومٌة
700
127

12

المساجد االهلٌة
174
131
91

عامل

امام وخطٌب

مقٌم شعائر
مقٌم شعائر

خطٌب

عامل

التعلٌق












اجمالى الخطباء فى نطاق حى العجمى  258خطٌب موزعة كالتالى
 127خطٌب مساجد حكومٌة –  131خطٌب مساجد اهلٌة
نسبة االئمة والخطباء بالمساجد الحكومٌة الى االجمالى %49
نسبة االئمة والخطباء بالمساجد االهلٌة الى االجمالى %51
عدد مقٌمى الشعائر فى المساجد الحكومٌة  12وفى المساجد االهلٌة 174
اجمالى عدد مقٌمى الشعائر 186
نسبة مقٌمى الشعائر فى المساجد الحكومٌة الى االجمالى %6
نسبة مقٌمى الشعائر فى المساجد االهلٌة الى االجمالى %94
اجمالى العمال فى مساجد حى العجمى 791
عدد العمال فى المساجد الحكومٌة  700عامل وفى المساجد االهلٌة  91عامل
نسبة العاملٌن فى المساجد الحكومٌة الى االجمالى %88
نسبة العاملٌن فى المساجد االهلٌة الى االجمالى %12

المقترح
 ى٣بكح ػلك اُؼٔبُخ ك ٠أَُبعل اال٤ِٛخ ُالٛزٔبّ ث٘ظبكخ أَُبعل ثظٞهح َٓزٔوح
 ى٣بكح ػلك ٓو ٠ٔ٤اُشؼبئو ك ٠أَُبعل اُؾٌ٤ٓٞخ ُوِخ ػلكٛب ػٖ أَُبعل اال٤ِٛخ
 ػَٔ اشواف كٝه ٟػِٗ ٠ظبكخ أَُبعل ٝى٣بكح اكٝاد اُ٘ظبكخ ٝأُ٘ظلبد
 - 3آنشطة الخدمات فى مساجد الحى خالل عام 2017
اآلنشطة حسب النوع

حــى

عدد
المساجدالتى
بها آنشطة
خدمات

العجمى

6

خدمات صحٌة
(عٌادة/معمل
تحالٌل/مستوصف)

خدمات إجتماعٌة
(مشغل/تطرٌز)00

خدمات تعلٌمٌة
(مكتبة/فصول تقوٌة)000/
عدد الوحدات

عدد
الوحدات

عدد
المستفٌدٌن

عدد
الوحدات

عدد
المستفٌدٌن

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :ادارة اوقاف العجمى

مكاتب
تحفٌظ
القرآن

عدد المستفٌدٌن

محو
أمٌة

فصول
تقوٌة

محو
أمٌة

فصول
تقوٌة

12

ـــ

40

ـــ

تارٌخ البٌان 2018/4/23:

1

انشطة الخدمات فى مساجد الحى
40

12

6

عدد المساجد

1

مكتب تحفٌظ قرآن

عدد وحدات الخدمات التعلٌمٌة ( محو امٌة )
عدد المستفٌدٌن من الخدمات التعلٌمٌة ( محو امٌة )

التعلٌق







ػلك أَُبعل اُز ٠ثٜب اٗشطخ َٓ 6 ٠ٛبعل ٝاعٔبُ ٠أَُبعل كٗ ٠طبم
ؽ ٠اُؼغَٔٓ 36١ ٠غل
َٗجخ أَُبعل اُز ٠ثٜب اٗشطخ %2
الٞ٣عل َٓبعل ثٜب فلٓبد اعزٔبػ٤خ ٓضَ ٓشـَ ا ٝرطو٣ي ٝالفلٓبد طؾ٤خ
ٌُٖ ٞ٣عل َٓبعل ثٜب كظٓ ٍٞؾ ٞآ٤خ ثٜب  ١2كظَ ٓؾ ٞآ٤خ
ٗظ٤ت ًَ كظَ ٖٓ أَُزل٤لٓ ٖٓ ٖ٣ؾ ٞاالٓ٤خ  3كوك /كظَ
ٞ٣عل ٌٓزت ٝاؽل كوؾ ُزؾل٤ع اُووإٓ اٌُوْ٣

المقترح



اُؼَٔ ػِ ٠رٞاعل كظ ٍٞرو٣ٞخ َٓٝزٞطلبد ٝعٔ٤غ االٗشطخ االعزٔبػ٤خ
ى٣بكح ػلك ٌٓبرت رؾل٤ع اُووإٓ ٝى٣بكح كظٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ

حـــى
العجمى

 - 4بٌان المبانى واألراضى التابعة لهٌئة األوقاف بالحى عام 2017
عمارات
منشآت أخرى
أراضى زراعٌة
وحدات سكنٌة وحدات غٌر سكنٌة
ـــ

مصدر البٌان  :ادارة اوقاف العجمى

ـــ

ـــ
تارٌخ البٌان 2018/4/23:

ـــ

التفاعلٌة
ال ٌقف دور المستقبل عند حد
التلقً أو القٌام بالعملٌات المعرفٌة
فً إطار االتصال الذاتً بعٌدا عن
المرسل لكنه تحول إلى مشارك فً
عملٌة االتصال ومإثر فً بناء
عناصرها من خالل اختٌاراته
ومشاهداته المتعددة كما أنه ٌتٌح
إمكانٌة مشاركة اكثر من مرسل
واكثر من مستقبل فً عملٌة
االتصال فً آن واحد

التنوع
* تنوع طرق االتصال حٌث ٌوفر
إمكانٌة
* االتصال الكتابً أو الشفوي
* البرٌد االلكترون
*الوصول إلى المواقع االلكترونٌة
الخاصة بالصحف أو القنوات
التلفزٌونٌة.
* وظائف المحتوى أو مجاالته
المواقع الجغرافٌة للنشر واإلذاعة
* الوسائل المتعددة التً ٌتم ترمٌز
المحتوى االتصالً من خاللها
مظلة
حٌث ٌوفر االنترنت
اتصالٌة تجمع بٌن نظم االتصال
وأشكالها والوسائل الرقمٌة
المختلفة والمحتوى بؤشكاله فً
منظومة واحدة توفر للمتلقً

الخٌارات المتعددة فً إطار وسقوط الحواجز الثقافٌة بٌن
متكامل ٌمكن أن ٌختار من
أطراف عملٌة االتصال تدعم
بٌنها ما ٌراه مطلوبا للتخزٌن الحوار بٌن النظم والثقافات
أو الطباعة أو التسجٌل على االجتماعٌة وتدعم حرٌة
أقراص مدمجة
النظام األفراد والشعوب فً االتصال
الرقمً بمستحدثاته ٌوفر
واإلعالم والحرص على تؤكٌد
أسالٌب التعرض واإلتاحة
القٌم االجتماعٌة السائدة فً
ووسائل التخزٌن فً أسلوب مواجهة الثقافات الوافدة عبر
متكامل خالل وقت التعرض
الشبكات االتصالٌة
إلى شبكة االنترنت ومواقعها بمستوٌاتها المختلفة
المتعددة
تجاوز وحدة الزمان

الفردٌة والتجزئة

والمكان

ٌرفع االتصال من قٌمة الفرد اتصال من بعد وبالتالً ال
وتمٌزه توفر برامجه المتعددة ٌفترض فٌه تواجد أطراف
وبروتوكوالته قدرا كبٌرا من عملٌة االتصال فً مكان
الخٌارات التً منحت أطراف واحد تطور األجهزة الرقمٌة
االتصال حرٌة أوسع فً
إلى أجهزة محمولة سهلة
التجول واالختٌار واالستخدام النقل من مكان إلى آخر
وتقٌٌم االستفادة من عملٌة وفرت إمكانٌة االتصال مهما
االتصال توفٌر المقومات
تباعدت المسافات التزامن
الثالثة التً تتمثل فً تؤمٌن
الذي لم ٌعد شرطا لحصول
البٌانات والمعلومات
العملٌة االتصالٌة كما كان فً
وسرٌتها والتحكم الذاتً مع
السابق
مراعاة حقوق الملكٌة
االستغراق فً عملٌة االتصال
الفردٌة ٌرفع من شؤن
انخفاض تكلفة االتصال أو
االهتمامات والتفضٌالت
االستخدام نظراً لتوفر البنٌة
الجمعٌة مهم ا كان حجم هذا
األساسٌة لالتصال واألجهزة
االهتمام والتفضٌل هذا ما
إقبال
الرقمٌة وانتشارها
المنتدٌات
ٌظهر فً
المستخدمٌن للحاسوب
والمدونات
وبرامجه على االستغراق فً
تجاوز الحدود الثقافٌة
هذه البرامج لوقت طوٌل
تلتقً فٌه مئات اآلالف من
طول فترة التجوال بٌن
الشبكات الدولٌة واالقلٌمٌة
المعلومات واألفكار التً
وتتزاٌد كل عام بنسبة كبٌرة تتضمنها ألغراض اكتساب
ٌتجاوز الحدود الجغرافٌة
المعلومات أو التسلٌة
وٌتمٌز بالعالمٌة الكونٌة
قد يترتب على الفرد آثار
صحية سلبية بسبب هذا

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

تارٌخ االشعاع النووى
ك ٢اُؼبّ
ًبٕ اُؼبُْ ك٤وٓ٢
٣ ١934و ّٞثجؼغ اُزغبهة
ُِؾظ ٍٞػِٗ ٠ظبئو اُؼ٘بطو
ػٖ ؽو٣ن هنف اُٟ٘ٞ
ثبُ٘ٞ٤روٗٝبد ٝػ٘لٓب ٝطَ اُ٠
ػ٘ظو اُٞ٤هاٗ ّٞ٤اُؼ٘ظو
األف٤و ك ٢اُغل ٍٝاُلٝه ١ك٢
مُي اُٞهذ رٞهغ إٔ هنف
اُؼ٘ظو ثبُ٘ٞ٤روٗٝبد ٍ٤ئك١
اُٝ ٠عٞك ٗٞاح ؿ٤و َٓزووح
رو ّٞثبؽالم عَٔ٤بد ث٤زب
ٝثبُزبُ ٢اىك٣بك اُؼلك اُنهٖٓ ١
 92اُٝ 93 ٠اٗزبط ػ٘ظو عل٣ل
ك ٢اُغل ٍٝاُلٝهُْ ٌُٚ٘ٝ ١
٣ؾظَ ػِٓ ٠ب رٞهؼُْٝ ٚ
َ٣زطغ اُز ّؼوف ػِٞٗ ٠ارظ
اُزلبػَ

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

ٝاٍزٔود األثؾبس ٝاُلهاٍبد
ٖٓ اُؼبّ  ١935اُ ٠اُؼبّ
 ١938ؽ٤ش هبّ ػبُْ ً٤ٔ٤بئ٢
أُٔبٗ ٠َٔ٣ ٢اكا ٗٞكاى
ثبُزؼوف ػِٞٗ ٠ارظ اُزلبػَ
ٝأٝػؼ إٔ ٗٞاح اُٞ٤هاّٗٞ٤
اٗشطود اُٞٗ ٠ارٖ٤
ٓزٍٞطز ٢اٌُزِخ ٝهل أًلد
اُلهاٍبد طؾخ ٓب اكزوػٚ
ٛنا اُؼبُْ ٝثنُي ٌٕٞ٣
االٗشطبه اُ٘ ١ٝٞاٗوَبّ ٗٞاح
صوِ٤خ اُٞٗ ٠ارٓ ٖ٤زٍٞطز٢
اٌُزِخ ٝاٗزبط ًٔ٤بد ٛبئِخ ٖٓ
اُطبهخ ٗز٤غخ رلبػَ ٗ١ٝٞ
ٝإلؽلاس االٗشطبه رونف
اُ٘ٞاح اُضوِ٤خ ٓضَ اُٞ٤هاْٗ٤
\ًزِ235٢
/مه92١
ٞ٣اهاٗ ّٞ٤ـ  235ثغَٔ٤بد
فل٤لخ َٗج٤ب ً ٓضَ اُ٘ٞ٤روٗٝبد
اُز ٢رؼل أكؼَ اُونائق ألٜٗب
ال رؾَٔ شؾ٘خ

األشعاعات
اإلشؼبػبد  ٢ٛاٗجؼبس أٝ
آزظبص ٖٓ ؽبهخ اُلٞرٗٞبد
أص٘بء اٗزوبُٜب ٖٓ َٓز ٟٞاُ٠
آفو أػِ ٠أ ٝأهَ ٝروَْ ٛنٙ
اإلشؼبػبد اُ ٠هَٖٔ٤

موقع كووورة

١ـ اشؼبػبد ؿ٤و هبثِخ ُِزؤٖ٣
ٓضَ ٓٞعبد اُواك،ٞ٣
ٝاُزِليٝ ،ٕٞ٣األشؼخ اُؼٞئ٤خ
2ـ اشؼبػبد هبثِخ ُِزؤ٣ٝٞٗ ٖ٣خ
ٛن ٙاألشؼخ رٔزبى ثولهرٜب ػِ٠
اُزلبػَ ٓغ أُٞاك ٓ٘زغخً
اٌُزوٗٝبد ٗز٤غخً ُزظبكّ
عي٣ئبد أُبكح اُز ٢رلبػِذ
ٓؼٜب ٝرظله ٛن ٙاألشؼخ أ٣ؼب ً
ً٘ز٤غخ ُؼِٔ٤خ رؾ ّ ٍٞمهاد
ثؼغ اُؼ٘بطو ؿ٤و أَُزو ّوح
اُ ٠ؽبُخ االٍزوواه ٣ٝز ّْ ٛنا
ػٖ ؽو٣ن ًَت أ ٝكول عيء
ٖٓ اُطبهخ أُورلؼخ أُٞعٞكح
ثٜب أ ٝاإلٌُزوٗٝبد رؼزجو طلخ
اإلشؼبع طلخً ٓالىٓخ ُِٔبكح
 ٢ٛٝهبكهح ػِ ٠اُزٌ٤٤ق
ٓٝوبٓٝخ اُزـ٤واد ً٤ٔ٤بئ٤خ
ثؼٌٌ ثبه ٢أُٞاك ٓٝظبكه
ٛن ٙاألشؼخ اُ٘٣ٝٞخ هل رٌٕٞ
ؽج٤ؼ٤خ اُ٘ظبئو أُشؼخ أٝ
ط٘بػ٤خ رظله ٖٓ أُلبػالد
اُ٘٣ٝٞخ ٝاالٗشطبه اُ٘ ١ٝٞأٝ
رظله ٖٓ ٓظبكه ًٜوثبئ٤خ
أٗٞاع اإلشؼبػبد ُِؼ٘بطو
أُشؼخ ٝأُزؤ٘٣خ

3ـ أشؼخ ث٤زب :ـ
أنواع األشعاعات
للعناصر المشعة
والمتؤٌنة
٘ٛبى أهثؼخ أٗٞاع هئ٤َ٤خ ٖٓ
اإلشؼبػبد اُقبطخ ثبُؼ٘بطو
أُشؼخ :٢ٛٝـ
١ـ أشؼخ عبٓب ٝاألشؼخ اَُ٤٘٤خ:
ٛٝن ٙأشؼخ ًٜوٓٝـ٘بؽ٤َ٤خ ُٜب
طلبد ؽج٤ؼ٤خ رشج ٚاُؼٞء اال
أّٜٗب ماد ؽٞٓ ٍٞع ٢هظ٤و
ٝروكك ٝؽبهخ ػبُ ٢ٛٝ ٖ٤٤أشؼخ
ٝر٘شؤ
رؾَٔ شؾ٘خ ٓزؼبكُخ
األشؼخ اَُ٤٘٤خ ٖٓ فالٍ
اُزلبػالد اُ٘٣ٝٞخ اُز٘٣ ٢زظ
ػٜ٘ب آزظبص اٌُزو٢ٛٝ ٕٝ
ٓقزِلخ ػٖ أشؼخ عبٓب ك٢
ٓولاه ؽبهزٜب ٝأُظله اُن١
رؤر٤ٔٓ ٖٓٝ ٚ٘ٓ ٢ياد ٛنٙ
األشؼخ هلهرٜب اُؼبُ٤خ ػِ٠
االفزوام

2ـ عَٔ٤بد أُلب:ـ
ٛٝن ٙػجبهح ػٖ أٗٞ٣بد
اُ ّٞ٤ِ٤ٜاُؾبِٓخ ُشؾ٘خ ٓٞعجخ،
ٝر٘زظ ػٖ اُطو٣ن اُزؾَِ ٓضَ
رؾَِ ػ٘ظو اُواكٝ ّٞ٣ؿ٤وٛب
ٖٓ اُ٘ظبئو أُشؼخ ًبُضٞهّٞ٣
ٛٝن ٙاألشؼخ هلهرٜب ػِ٠
االفزوام هِِ٤خ ٝمُي ثَجت
ًزِزٜب اٌُج٤وح ٝشؾ٘زٜب
أُٞعجخ ُٜنا كبٕ فطٞهرٜب
اإلشؼبػ٤خ هِِ٤خ ٌُٜ٘ٝب ريكاك
ػ٘ل افزواهٜب اُغَْ ػٖ ؽو٣ن
اُغٜبى اُٜؼٔ ٢أ ٝاُغٜبى
اُز٘لَ ٢أ ٝاُغوٝػ ؽ٤ش إ
اشؼبػٜب ٘٣زشو كافَ اُغَْ ًِٚ

 ٢ٛٝػجبهح ػٖ اٌُزوٗٝبد
ٍبُجخ اُشؾ٘خ رٔزبى ثٌزِزٜب
اُظـ٤وح ًٔب أّٜٗب ماد ؽبهخ
ػبُ٤خٝ ،هلهرٜب ػِ٠
االفزوام أػِ ٖٓ ٠أشؼخ أُلب
ُنا ك ٢ٜفطوح ػِ ٠األػؼبء
اُلافِ٤خ ُغَْ ٝػِ ٠فبهعٚ
 ٢ٛٝر٘زظ ٖٓ ثؼغ اُ٘ظبئو
أُشؼخ ًبُلٍٞلٞه

4ـ اُ٘ٞ٤روٗٝبد:ـ
 ٢ٛٝعَٔ٤بد ٓزؼبكُخ
اُشؾ٘خ ًزِزٜب هو٣جخ ٖٓ ًزِخ
مهح اُ٤ٜلهٝعٝ ٖ٤رُ٘زَظ ٖٓ
اُ٘ظبئو أُشؼخ اُز ٢رجؼش
أشؼخ أُلب ًبُواكٝ ،ّٞ٣ثؼغ
األعٜيح أُُّٞلح ُٜب
ًبُٔلبػالد اُ٘٣ٝٞخ

طرق الوقاٌة من
اإلشعاع
ُول الؽظ٘ب إ اُزبص٤واد اُز٢
َ٣ججٜب اإلشؼبع ًض٤وح
ٓٝزشؼجخ ُٜٝنا ٣غت اُزبً٤ل
ػِ ٠أ٤ٔٛخ اُٞهب٣خ ٝاُزؼبَٓ
ٓغ ٓظبكه اإلشؼبع أُقزِلخ
ث٤وظخ ٝؽنه ًج٤وٝٝ ٖ٣كن
شوٝؽ فبطخ رؼٖٔ ٍالٓخ
اُ٘بً اُؼبِٓ ٖ٤كٓ ٢غبٍ
اإلشؼبع ٝهل ٓو ث٘ب إ
عَٔ٤بد اُلب ماد ٓل ٟهظ٤و
ٝال رَزط٤غ افزوام ؽز٠
اَُطؼ اُقبهعُِ ٢غَْ
ٝػِ ٠أٍبً ٓب رولّ ٣غت
ارقبم اُزلاث٤و ٝاإلعواءاد
اُٞهبئ٤خ اُزبُ٤خ ػ٘ل اُزؼبَٓ
ٓغ ٓظبكه اإلشؼبع

١ـ اُزؤٗ ٢ك ٢اُؼَٔ ػ٘ل
اُزؼبَٓ ٓغ أُٞاك اَُبئِخ.
2ـ ػلّ روى ٓظبكه اإلشؼبع
ٓلزٞؽخ ثؼل االٗزٜبء ٜٓ٘ب.
3ـ اٍزؼٔبٍ أعٜيح رؾل٣ل
ٝه٤بً َٓز ٟٞاإلشؼبع ػ٘ل
اُلف ٍٞاُ ٠األٓبًٖ اُز٢
رٞعل كٜ٤ب أُظبكه أُشؼخ.
االٍزلبكح ٖٓ شوًخ
4ـ
ٓزقظظخ ك ٢ث٘بء ٓؾطبد
ٗ٣ٝٞخ.
5ـ ث٘بء أثواط ٓزقظظخ ك٢
ٓواهجخ أُلبػالد اُ٘٣ٝٞخ ػٖ
ثؼل.
6ـ ث٘بئٜب ك ٢أٓبًٖ ثؼ٤ل ػٖ
اٌَُبٕ ٓضَ عي٣وح ٞ٣ػغ
كٜ٤ب أُلبػالد اُ٘٣ٝٞخ.
7ـ اُظ٤بٗخ ثشٌَ كٝه١
ٓٝزبثؼخ اُزلبػالد ٓٝواكٛب.
8ـ ػلّ اٍزؼٔبٍ أُٞاك
ٍو٣ؼخ اُزلبػَ ك ٢أُؾطبد
اُ٘٣ٝٞخ.
9ـ أعواء اُزغبهة ثشٌَ
َٓزٔو ُزلبك ١األفطبء.
١0ـ اُو٤بّ ثطو٣وخ ٓب ػٖ
فوٝط اإلشؼبع اُ٘١ٝٞ
ثزؾ ِٚ٣ٞاال ؽبهخ َ٣زلبك ٜٓ٘ب
ٝرٌ ٕٞطل٣وخ ُِج٤ئخ
١١ـ ث٘بء عيء ٖٓ أُؾطخ
رؾذ األهع ُزوى كوطخ ٓب
ػ٘ل فوٝط اإلشؼبع اُ٘١ٝٞ
ٝارقبم اإلعواءاد أُ٘بٍجخ
ُإلفالء أُلبعئ ٝرٞك٤و
أُالثٌ ا٘ٓ٥خ
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موضوعات االهتمام
تارٌخ ـ إقتصاد ـ حاسبات ومعلومات

خارجٌة
استعارة داخلٌة استعارة
تارٌخ ـ إقتصاد ـ حاسبات ومعلومات

ما هو برنامج Excel
برنامج Microsoft Excel
واحد من برامج الجداول
الحسابٌة التى تستخدم اساسا
للتعاممع البٌانات الرقمٌة وتهتم
بؤجراء العملٌات الحسابٌة علٌها
وتحدٌثها مثل اعداد الموازنات
التقدٌرٌة ومراقبة المبٌعات و
ماهو الجدٌد

Excel2000
برنامج ٌ Excel 2000عتبر
تطوٌرا لالصدار السابق
 Excel97وٌشتمل على
اضافات وتغٌٌرات كثٌرة بعضها
لتسهٌل التعامل مع البرنامج
وبعضها لتٌسٌر اداء االعمال
الٌومٌة والبعض الثالث اضافات
جدٌدة للبرنامج

حافظة Office 2000
فى االصدارات السابقة كانت
حافظة  Windowsتشتمل
على عنصر واحد فقط فإذا
نسخت او لصقت عنصرا جدٌدا
فى الحافظة تمهٌدا للصقه فى

مكان اخرفؤنه ٌحل محل
العنصر الموجود بالحافظة
القٌام بالوظائف المالٌة .

الخلٌة الناشطة
(-: ) Active cell
الخلٌة الناشطة هى الخلٌة
التى ٌحٌط بها برواز ٌسمى
مإشر الخلٌة وٌظهر عنوانها
دائما فى شرٌط المعادلة وهى
الخلٌة التى تستقبل المدخالت
التى تقوم بها من لوحة
المفاتٌح

شرٌط المعلومات
(-: ) Status bar
ٌظهر معلومات عن المستند
المفتوح مثل رقم الصفحة
الحالٌة وحالة بعض المفاتٌح
أو رسالة تتضمن معلومة
معٌنة او توجهك لعمل معٌن

التحكم فى نوافذ Excel
الن برنامج  Excelواحد
من البرامج التى تعمل تحت
بٌئة  Windowsفانه
ٌتمتع بالمزاٌا التى تتمتع بها
برامج

 Windowsومنها تحجٌم
نافذة  Excelاو نافذة
الكتاب الذى ٌظهر بداخلها او
نقلها من مكانها الى مكان
اخر

انهاء -: Excel
بعد االنتهاء من العمل او
عندما ترغب فى توفٌر
مساحة الذاكرة لبرامج اخرى
. EXCel
ٌجب اغالق
عندما تختار اغالق Excel
فى حالة وجود ملفات
مفتوحة تم اجراء تعدٌالت
علٌها ستظهر رسالة للتؤكٌد
على حفظ الملف .

اضافة الخطوط والحدود
من االمور التى قد تحتاج
الٌها اثناء تنسٌق ورقة العمل
وضع خط تحت عنوان او
جزء من ورقة العمل البراز
اهمٌة او عمل برواز لمنطقة
معٌنة لتوضٌحها  .او اظهار
منطقة بلون مخالف .

حٌاته ونـشـؤتـه
اثٖ فِل ٞٛ ٕٝػجل اُوؽٖٔ ثٖ
ٓؾٔل اثٖ فِل ٕٝأث ٞى٣ل ٢ُٝ
اُل ٖ٣اُؾؼوٓ ٢اإلشجُٝ ٢ِ٤ل
ػبّ
اثٖ فِل ٕٝك ٢رٌٗٞ
ٛ732ـ ـ  ّ ١332ثبُلاه
اٌُبئ٘خ ثٜ٘ظ روثخ اُجب ١ههْ
 34أٍوح اثٖ فِل ٕٝأٍوح
ػِْ ٝأكة كول ؽلع اُووإٓ
اٌُو ْ٣ك ٢ؽلُٞزًٝ ٚبٕ أثٙٞ
ٓ ٞٛؼِٔ ٚاأل ٍٝشـَ أعلاكٙ
ك ٢األٗلٌُ ٝر٘ٓ ٌٗٞبطت
ٍ٤بٍ٤خ ٝك٤٘٣خ ٜٓٔخ ًٝبٗٞا
أ َٛعبٗٝ ٙلٞم ٗيػ أٖٓ ِٚٛ
األٗلٌُ ك٘ٓ ٢زظق اُووٕ
اَُبثغ اُٜغوٝ ١رٞعٜٞا اُ٠
رًٝ ٌٗٞبٕ هل ّٝػبئِز ٚاُ٠
ر ٌٗٞفالٍ ؽٌْ كُٝخ
اُؾلظ٣ ٖ٤٤زؼوت اثٖ فِلٕٝ
أط ُٚٞاُ ٠ؽؼوٓٞد ًٝبٕ
أٍ ٚاُؼبئِ ٢اُؾؼوٓٝ ٢مًو
كٍٞٞٓ ٢ػزً ٚزبة اُؼجو
أُؼوٝكخ ثبٍْ ربه٣ـ اثٖ
فِل ٕٝأٍٗ ٖٓ ٚالُخ
اُظؾبثٝ ٢ائَ ثٖ ؽغو ٝإّٔ
أعلاك ٖٓ ٙؽؼوٓٞد
ٌٓبٗخ ػبئِز ٚاالعزٔبػ٤خ ٌٓ٘زٚ
ٖٓ اُلهاٍخ ػِ٣ ٠ل أكؼَ
أُلهٍ ٖ٤ك ٢أُـوة اٌُج٤و

االعزٔبع ٝأ ّٝ ٖٓ ٍٝػؼٚ
رِو ٠ػِْ اُزوث٤خ اإلٍالٓ٤خ
اٌُالٍ٤ٌ٤خ ٝكهً اُووإٓ اٌُو ْ٣ػِ ٠أٍَ ٚاُؾل٣ضخ ٝهل رٞطَ
اُٗ ٠ظوّ٣بد ثبٛوح كٛ ٢نا
اُنً ١بٕ ٣ؾلظ ٚػٖ ظٜو هِت
ٝاَُِبٗ٤بد اُؼوث٤خ ٝأٍبً ك ْٜاُؼِْ ؽ ٍٞهٞاٗ ٖ٤اُؼٔوإ
اُووإٓ اُؾل٣ش اُشو٣ؼخ ٝاُوبٗٗٝ ٕٞظو٣خ اُؼظج٤خ ٝث٘بء اُلُٝخ
ٝاُلو ٚػِْ اُزبه٣ـ ُول رغٔؼذ اػزيٍ اثٖ فِل ٕٝاُؾ٤بح ثؼل
ك ٢شقظ٤خ اثٖ فِل ٕٝاُؼ٘بطو رغبهة ِٓ٤ئخ ثبُظواػبد
األٍبٍ٤خ اُ٘ظو٣خ ٝاُؼِٔ٤خ اُزٝ ٢اُؾيٕ ػِٝ ٠كبح أثًٝ ٚ٣ٞض٤و
هؿْ ٖٓ شٞ٤ف ٚاصو ٝثبء اُطبػٕٞ
رغؼَ ٓ٘ٓ ٚئهفب ؽو٤و٤ب
اُن ١اٗزشو ك ٢عٔ٤غ أٗؾبء
أٗ ٍٞ٣ ُْ ٚك ٢ثلا٣خ ؽ٤برٚ
اُؼبُْ ٍ٘خ ٛ749غو٣خ 1323
اُضوبك٤خ ػ٘ب٣خ فبطخ ثٔبكح
ّ ٝرلوؽ ألهثؼخ ٍ٘ٞاد ك٢
اُزبه٣ـ ٝرق ّوط ٖٓ عبٓؼخ
اُجؾش ٝاُز٘و٤ت ك ٢اُؼِّٞ
اُي٣زٗٞخ  ٢َ ُٝاٌُزبثخ ٝاٍُٞبؽخ
اإلَٗبٗ٤خ ٓؼزيال اُ٘بً ك٢
ث ٖ٤أُِٞى ك ٢ثالك أُـوة
ٍ٘ٞاد ػٔو ٙاألف٤وح ٌُ٤زت
ٝاألٗلٌُ صْ اٗزوَ آُ ٠ظو
ؽ٤ش هِل ٙاَُِطبٕ ثوهٞم هؼبء ٍلو ٙأٓ ٝب ػوف ثٔولٓخ اثٖ
فِلٓٝ ٕٝئٍَب ُؼِْ االعزٔبع
أُبٌُ٤خ .صْ اٍزوبٍ ٖٓ ٓ٘ظجٚ
ٝاٗوطغ اُ ٠اُزلهٝ ٌ٣اُزظ٘٤ق ث٘ب ًء ػِ ٠االٍز٘زبط ٝاُزؾَِ٤
كٌبٗذ ٓظ٘لبر ٖٓ ٚأ ْٛأُظبكه ك ٢هظض اُزبه٣ـ ٝؽ٤بح
اإلَٗبٕٝ .اٍزطبع ثزِي
ُِلٌو اُؼبُٔ ٖٓ ٢أشٜوٛب ًزبة
اُؼجو ٝكٞ٣إ أُجزلأ ٝاُقجو ك ٢اُزغوثخ اُوبٍ٤خ إٔ ٔ٣زِي
طوآخ ٓٞػٞػ٤خ ك ٢اُجؾش
ٓؼوكخ أ٣بّ اُؼوة ٝاُؼغْ
ٝاُجوثو  ٖٓٝػبطو ٖٓ ْٛمٝ ١ٝاُزلٌ٤و.
اَُِطبٕ األًجو

علم االجتماع
٣ؼزجو اثٖ فِلٓ ٕٝئٌٍ ػِْ
االعزٔبع أ ٝػِْ اُؼٔوإ
اُجشوٝ ١هل مًو كً ٢زبة ٓولٓخ
اثٖ فِلٛٝ ٕٝنا  ٞٛؿوع ٛنا
اٌُزبة األ ٖٓ ٍٝرؤُ٤ل٘ب  ٞٛٝػِْ
َٓزوَ ث٘لَٞٓ ٚػٞػ ٚاُؼٔوإ
اُجشوٝ ١االعزٔبع ٜ٣ٝلف اُ٠
ث٤بٕ ٓب ِ٣ؾو ٖٓ ٚاُؼٞاهع
ٝاألؽٞاٍ ُنارٝ ٚاؽلح ثؼل أفوٟ
ٌٍ ػِْ
٣ؼزجو اثٖ فِلٓ ٕٝئ ّ

زواجه
هؽَ اثٖ فِل ٕٝثؼِٔ ٚاُ٠
ٓل٘٣خ ثٌَوح ؽ٤ش ريٝط ٘ٛبى

وفاته
رٞك ٢كٓ ٢ظو ػبّ ّ1406
ٝككٖ كٓ ٢وبثو اُظٞك٤خ ػ٘ل
ثبة اُ٘ظو ]شٔبٍ اُوبٛوح
ٝهجو ٙؿ٤و ٓؼوٝف

ٓؼِٓٞبد ػٖ اُؤو
 اُؤو  ٞٛاُؤو اُٞؽ٤ل ًٌُٞت األهع
٣ ؾزَ أُورجخ اُقبَٓخ ٖٓ ؽ٤ش اُؾغْ ٖٓ ثٖ٤
ٓغٔٞػخ أهٔبه أُغٔٞػخ اُشَّٔ٤خ.
٣ جِؾ هطو اُؤو هثغ هطو ًًٞت األهع أ ١ؽٞاُ٢
صالصخ آالف ٝأهثؼْ ائ ٍخ ٍٝجؼِٓٞ٤ً ٖ٤زوا
ً زِز ٚرَبَٗ ١ٝجخ ٝاؽل ػِ ٠اؽلٝ ٟصٔبٖٗٓ ٖ٤
ًزِخ ًًٞت األهع
 رزيآٖ ؽوًخ اُؤو ٓغ ؽوًخ ًًٞت األهع ٛٝنا
اَُجت ك ٢إّٔ أ َٛاألهع ٣وٝ ٕٝعٜب ً ٝاؽلاً ُِؤو كوؾ
 ثبَُ٘جخ ُألهع اُؤو  ٞٛصبٗ ٢أُٔغ عوّ ٍٔب١ٝ
ظبٍ ٛو ُ٘ب ثؼل اُشٌٔ
٣ ؾزٍ ١ٞطؼ اُؤو ػِ ٠اُؼل٣ل ٖٓ اُل ّٛٞبد اُ٘برغخ
ٖٓ اهرطبّ اُظقٞه اُلؼبئ٤خ ثَطؼ اُؤو
١ ػزجو اُؤو ًًٞجب ً ؿ٤و ٗشؾ عُٞٞ٤ع٤بً ،أ ١ال رزٌ ّٕٞ
ك ٚ٤ىالىٍ ٝثواًٝ ٖ٤ؿالك ٚاُغ ١ٞهه٤ن علاً ٝمُي
ٗبرظ ػٖ اُوظق أَُزٔو ٖٓ اإلشؼبػبد اُوبكٓخ ٖٓ
األعواّ أَُب٣ٝخ األفو ٟك ٢اُلؼبء
 شٌَ اُؤو ًُ ٌ٤و٣ٝب ً ًٔب ٣جلُ٘ ٝب ثَ شٌِ ٚث٤ؼ١ٞ
 اُؼٞء اُظبكه ػٖ اُؤو ٓظله ٙاُشٌٔ ألّٕ اُؤو
ٍ ٞٗ ١ه ٖٓ رِوبء ٗلَٚ
ًًٞت ٓؼزْ ال ُ٣ظله أ ّ
 رجِؾ عبمث٤خ اُؤو ٝاؽل ػٍِ ٠ز ٖٓ ٖ٤عبمث٤خ
األهع أ ّٓب ٍوػخ اإلكالد ٓ٘ ٚرجِؾ اص٘ٝ ٖ٤أهثؼخ
ثبُؼشوح ًِٓٞ٤زو ك ٢اُضبٗ٤خ اُٞاؽلح
ٓ لاه اُؤو ؽ ٍٞاألهع ث٤ؼ ١ٞاُشٌَ٣ٝ ،زؾ ّوى
ثَوػخ صالصخ آالف ٍٝجؼْ ائخ ًِٓٞ٤ز ٍو ك ٢اَُبػخ
ثشٌَ رله٣غ ٢ك ًَ ٢ػبّ
٣ جزؼل اُؤو ػٖ األهع
ٍ
ؽ٤ش إّ اُؤو ك ٢اَُبثن ًبٕ أهوة اُ ٠األهع ٖٓ

اٝ ٕ٥رُولّه أَُبكخ اُز٢
٣جؼلٛب ك ًَ ٢ػبّ ؽٞاُ٢
صالصخ ٍ٘زٔ٤زواد ٝفَٔخ
ٍٝجؼ ٖ٤ثبُْ ائخ ٖٓ
اَُ٘زٔ٤زو
٣ ؾزٍ ١ٞطؼ اُؤو
ػِ ٠ؿجب ٍه ًض٤ق ٝال ٣ؾز١ٞ
ػِ ٠أُبء ثَ  ٞٛهبؽَ
ٝعبف ثبٍزض٘بء ٝعٞك ثؼغ
أُ٤ب ٙأُزغ ّٔلح ٖٓ عٜخ
األهطبة ٣ٝؾز ١ٞػِ ٠اٌُض٤و
ٖٓ اُظقٞه اُظِجخ
ٝاُٜؼبة اُظقو٣خ
ٝأُ٘ؾلهاد ٝاُغجبٍ
ُ٣ ؼ ّل اُؤو  ٞٛاًٌُٞت
اُٞؽ٤ل اُنٛ ١جؾ اإلَٗبٕ
ػٍِ ٠طؾٚ

اػٔبٍ ر٘ل٤ن أُ٘طوخ اُزوك ٚ٤ٜ٤ثٔلٚ٘٣
اُؼِٔ ٖ٤اُغل٣ل ٙرؾز٘ٓ ٟٞطو ٚاُزوكٚ٤
ػِ ٠عواچ َ٣غ ٤ٍ 3000بهح ًٔب ٣زْ
ر٘ل٤ن اُلٝه األهػ ٢كٞم اُغواط اُن١
٣ؾز ٟٞػِ ٠اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘ٞاك٤و
ٝاُشالالدٝ ،شبشبد اُؼوع،
ٝأُطبػْ ٝاٌُبك٤زو٣بدٝ ،األٓبًٖ
اُزوك٤ٜ٤خٝ ،كوٝع اُج٘ٞىٝ ،ك٘لم طـ٤و
ًٔ ،ب ٍ٤زْ ر٘ل٤ن اُؾل٣وخ أُوًي٣خ ،اُز٢
رؾز ٟٞػِ ٠أٓبًٖ روك٤ٜ٤خٝ ،أٓبًٖ
عِٓٝ ،ًٞطبػْ ٓٝؤًٞالد فل٤لخ
أُ٘طو ٚاُزوكٝ ٠ٛ ٚ٤ٜ٤اؽل ٖٓ ٙػلٙ
ٓ٘بؽن كافَ اُؼِٔ ٖ٤اُغل٣ل٘ٓ ٙطوٚ
االثواط ٘ٓ -طوخ اُجؾ٤واد ٘ٓ -طوٚ
أُظبٗغ ٘ٓ -طو ٚاُغبٓؼبد ٝأُواًي
اُجؾض٘ٓ - ٚ٤بؽن اٌٍبٕ ثؾ٤واد ٓٝزٔ٤ي
ٝاعزٔبػ٘ٓ - ٢طو ٚاُل٘ٝ ٕٞاُضوبكٚ
ٓزؼٔ٘ ٚكاه االٝثوا ٝهبػبد ٍٔ٘٤ب
ٝأَُوػ اُوٓٝبٗٝ ٠أُ٘طو ٚاُلٚ٤٘٣
رؼٖٔ ًَ٘ٓٝ َٚ٤غل ٓٝوبهاد اكاهٚ٣
ُِل٘ٓٝ ُٚٝطو ٚاٌُٞهٗ٤ش اُؼبُٔ٠

