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ػمي حٌيوظٍٛ ػزي حٌؼ٠ِِ لٕٜٛس ِلخفع حإلٓىٕي٠ٍش 

حالؿظّخع حٌيٍٚٞ حٌّٛٓغ رؤػ٠خء ِـٍْ حٌٕٛحد  ًٌٚه 

ٌّٕخل٘ش أُ٘ ِ٘ىالص ٍِف حٌظ٠ّٛٓ رخٌؼغَ ٚرلغ ٓزً 

حٌظؼخْٚ ِٚلخٌٚش ٟٚغ حٌلٍٛي حٌّٕخٓزش ٌالٍطمخء 

رخٌّٕظِٛش هخٛش ٚأٔٙخ ِٓ أُ٘ حٌّ٘ىالص حٌظٟ طّْ 

حٌّٛح١ٓ  ؿخء ًٌه رل٠ٍٛ  أكّي ؿّخي ٔخثذ  ٚحٌٍٛحء 

أكّي ر١ٟٔٛٔ ٓىَط١َ ػخَ حٌّلخفظش ٚحٌٍٛحء كّيٞ 

حٌل٘خٕ حٌٔىَط١َ حٌؼخَ حٌّٔخػي ِٚلّي ٓؼي هللا ٚو١ً 

ُٚحٍس حٌظ٠ّٛٓ رخإلٓىٕي٠ٍش ِٚٔجٌٟٛ حٌظ٠ّٛٓ ٚأػ٠خء 

فً بداٌة  ِـٍْ حٌٕٛحد ػٕي حٌيٚحثَ حٌّوظٍفش رخٌّي٠ٕش
اللقاء رحب المحافظ بالنواب  مقدما لهم الشكر على 

مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم وتواجدهم الدائم بالشارع 
وإهتمامهم بطلبات المواطن السكندري فً النواحً 

المختلفة  وأوضح على أن تلك االجتماعات تؤتً لحصر 
المشكالت التً تواجه المواطن السكندري ومحاولة 

وضع الحلول المتاحة لحلها واألطر المناسبة لتنفٌذها  
وأكد على ضرورة استمرار التعاون بٌن الجمٌع لعمل 

وتقدٌم كل ماهو فً صالح الشارع والمواطن السكندري 
وتخفٌف العبء عنه  قائال  نحن دائما نحتاج للترابط 

والتماسك كنواب وتنفذٌٌن لنكمل بعضنا البعض وبناء 
بلدنا ٌؤتً أوال من العمل العام  فجمعٌنا ٌشعر بمعاناة 

واستمع المحافظ من أعضاء مجلس  المواطن ومشاكله
النواب كل فً دائرته إلى المشكالت المختلفة الخاصة 

والتً كان أهمها ازدحام  المواطنٌن على  بملف التموٌن
المكاتب التموٌنٌة خاصة فً المناطق ذات الكثافات 

المرتفعة بالسكان فً المنتزة والعامرٌة  وقلة أعداد 
المكاتب التموٌنٌة بتلك المناطق وأعداد الموظفٌن بها 

تحتاج إلنشاء مكاتب أخرى لتقلٌل الكثافات وإعادة  والتً
توزٌعها  فضال عن احتٌاج المكاتب التموٌنٌة 

للتطوٌروإعادة هٌكلتها وتوفٌر أماكن مناسبة النتظار 
المواطنٌن واحتٌاجها لتزوٌدها بشبكة اإلنترنت لسرعة 

 على منظومة التموٌن   بٌانات وطلبات المواطنٌن إدخال

 

واإللكترونٌة وطرق  وكذا مشكلة البطاقات الورقٌة

تفعٌلها ومشكلة صرف السلع التموٌنٌة والخبز 

وحذف بعض أفراد األسرة من البطاقات  عالوة على 

تفعٌل دور مفتشً التموٌن والرقابة على األسواق 

وأسعار السلع المختلفة  وارتفاع أسعار أنابٌب 

البوتاجاز مقارنة بالسعر المعلن عنه والعجز فً 

أعدادها  ومشكالت إغالق المخابز واحتٌاج بعد 

من  المناطق لها نظرا لعدم وجود أٌة مخابز بها

جانبه استعرض وكٌل وزارة التموٌن األنشطة 

المختلفة المدٌرٌة واإلدارات الفرعٌة التابعة لها 

وتوزٌع جمٌع محالت البقالٌن التموٌنٌن ومجمعات 

السلع والتموٌن وفروع المجمعات االستهالكٌة 

والمخابر وأشار إلى أن كافة المشكالت المعروضة 

تعمل المدٌرٌة جاهدة لحلها حٌث تقوم المدٌرٌة بشن 

حمالت مكثفة على األسواق للرقابة على السلع 

وصالحٌتها واألسعار وكذا تشدٌد الرقابة على 

مستودعات البوتاجاز وتحرٌر المحاضر الالزمة 

وتغرٌم المخالفٌن ومجازاتهم وغلق محالهم  وعن 

مشكلة المكاتب التموٌنٌة فؤوضح أنه تم تطوٌر عدد 

من المكاتب وجاري العمل لتطوٌر البعض اآلخر  

والتً وجه المحافظ على أهمٌة سرعة تزوٌدها 

باإلنترنت لالنتهاء من إدخال بٌانات المواطنٌن 

وتظلماتهم فً أسرع وقت ممكن ، وكذا العمل على 

زٌادة أعداد المكاتب التموٌنٌة فً بعض المناطق 

وفٌما ٌخص مشكلة حذف بعض  التً تحتاج لذلك

المواطنٌن من البطاقات التموٌنٌة فؤكد أنه تم 

استقبال التظلمات فً الفترة السابقة واستٌفاء 

المواطنٌن للمستندات المطلوبة التً تسببت فً 

حذفهم من المنظومة وتم استرجاع بعض المواطنٌن 

التً تم حذفهم وجاري العمل على االنتهاء من تلك 

المشكلة فً أسرع وقت ممكن  وأما مشكلة غلق 

المخابز فقد تم إعداد تقرٌر الزم بِها ودراسة 

المناطق التً تحتاج إلعادة العمل بها مرة أخرى 

وتقدٌمه لوزٌر التموٌن للمطالبة بإعادتها العمل مرة 

    أخرى تلبٌة الحتٌاجات المواطنٌن بتلك المناطق

  
 

   الٌوم السابع:الخبر ر دـصم

 3/1/2019:  بــتـــارٌــــخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

ػمي حٌٍٛحء ِلّٛى ٔخفغ ٍث١ْ َٗوش حٌَٜف حٌٜلٝ 

رخالٓىٕي٠ٍش ح١ٌَٛ حٌؼالػخء حؿظّخػخ ِٛٓؼخ ِغ ؿ١ّغ 

حٌمطخػخص ٚحإلىحٍحص حٌّؼ١ٕش رخٌَ٘وش ٌٍٛلٛف ػٍٝ 

طل١ًٜ ِي١ٔٛ٠خص حٌَ٘وش ًٌٚه ِٓ هالي آ١ٌش ٠َٓؼش 

ٚٗيى ٍث١ْ  ٌظؼ٠ِِ ىهً حٌَ٘وش ٚط١ّٕش حٌّٛحٍى

َٗوش حٌَٜف حٌٜلٝ هالي حالؿظّخع ػٍٝ ٍَٟٚس 

حٓظىّخي لخػيس ر١خٔخص كظٝ طظّىٓ حٌَ٘وش ِٓ طل١ًٜ 

حٌّي١ٔٛ٠خص حٌّٔظلمش ِٓ حٌؼّالء وّخ ٗيى ػٍٝ طفؼ١ً 

ح٠ٌزط١ش حٌم٠خث١ش ِّخ ٠ًٔٙ ػٍٝ َٓػش طل١ًٜ 

حٌّظؤهَحص ٚكَٙ ػٍٝ حٌظؼخْٚ ر١ٓ حإلىحٍحص ٚحٌؼًّ 

ِٚٓ ؿٙٗ أهَٜ  رَٚف حٌف٠َك ٌظل١ٔٓ أىحء حٌَ٘وش

ػٍٝ حٓظَّحٍ  أوي حٌٍٛحء ِلّٛى ٔخػف ٍث١ْ حٌَ٘وش

أػّخي حٌظط١َٙ رـخٔذ هطش حٌطٛحٍة ك١غ طظُ أػّخي 

حٌظط١َٙ رٛحٓطش ح١ٌٔخٍس حٌڤخوظٍٛ ًٌٚه فٝ ا١خٍ 

ِٛحؿٙٗ ٔٛحص فًٜ حٌ٘ظخء ٚحٓظ١ؼخد و١ّخص حألِطخٍ 

حٌّظِح٠يس ِ٘يىح ػٍٝ طلي٠ي حٌّٙخَ ٌّٛحؿٙش ُِٛٓ 

حٌٕٛحص ٚحٌظيهً ح٠ٌَٔغ فٟ حألٚلخص حٌلخّٓٗ فٟ طغط١ٗ 

حٌزالػخص ٚحالٔمخً ح٠ٌَٔغ ٚطم١ُٔ حٌىٛحىٍ اٌٟ فَق 

وّخ ٗيى ػٍٝ  ٌويِش حٌَ٘وش ِٚلخفظش حألٓىٕي٠ٍش

أ١ّ٘ش رَٔخِؾ طؤ١ً٘ وٛحىٍ حٌّٔظمزً ٌظط٠َٛ أىحء 

حٌويِش رخٌَ٘وش ٚحٌٌٞ طُ طي٠ٍزُٙ ػٍٟ ٠ي وٛحىٍ 

ِظوٜٜش ِٓ حٌَ٘وش ُٚ٘ حٌيوظٍٛ ٘الٌٟ ػزي حٌٙخىٜ 

ٚحٌى١ّخث١ش أ١ِّش ٠خلٛص ٍث١ْ لطخع حٌّٛحٍى حٌز٠َ٘ش 

ٚحٌّٕٙيّ أَٗف كٕفٟ ٍث١ْ لطخع ح١ٌٜخٔش رخٌَ٘وش 

 ٚحٌىٛحىٍ حٌظٕف٠ٌ١ش رخٌَ٘وش

 

أوي حٌيوظٍٛ ػزيحٌؼ٠ِِ لٕٜٛس ِلخفع حإلٓىٕي٠ٍش أْ 

ٍِف طم١ٕٓ أٍحٟٟ حٌيٌٚش ِٓ أُ٘ حٌٍّفخص حٌظٟ طٌٟٛ 

خ رخًٌغخ ١َِ٘حً اٌٝ أٔٗ ػٕيِخ طمَٛ  ًِ حٌّلخفظش ٌٙخ ح٘ظّخ

حٌيٌٚش رظم١ٕٓ طٍه حألٍحٟٟ ٠ٚلًٜ حٌّٛح١ْٕٛ ػٍٝ 

ٕٓيحص حٌٍّى١ش فبْ ًٌه ٠ٔخُ٘ فٟ كيٚع ٔمٍش ٔٛػ١ش 

ؿخء ًٌه  هالي  رـ١ّغ حألٍحٟٟ حٌظٟ طُ طم١ٕٕٙخ

حالؿظّخع ح١ٌَٛ حألكي حٌٌٞ ػميٖ رَإٓخء حألك١خء 

 رخألك١خء  ِٚٔجٌٟٛ ٍِف طم١ٕٓ أٟٚخع حألٍحٟٟ

رل٠ٍٛ أكّي ؿّخي ٔخثذ حٌّلخفع ٚحٌٍٛحء أكّي 

ر١ٟٔٛٔ ٓىَط١َ ػخَ حٌّلخفظش ٚحٌٍٛحء كّيٞ حٌل٘خٕ 

ٚأػٕخء حالؿظّخع ٔخلٖ حٌّلخفع  حٌٔىَط١َ حٌؼخَ حٌّٔخػي

ِغ حٌٍـٕش آهَ حٌّٔظـيحص حٌوخٛش رطٍزخص حٌظم١ٕٓ حٌظٟ 

طُ طمي٠ّٙخ ِٓ حٌّظؼي٠ٓ ػٍٝ أٍحٟٟ أِالن حٌيٌٚش ِٚخ 

طُ فلٜٗ ٚاؿَحءحص حٌّؼخ٠ٕش ِٚخ طُ طٔؼ١َٖ رىً كٟ 

ِ٘يىح ػٍٝ ٍَٟٚس حالٔظٙخء ِٓ حٌّؼخ٠ٕش ٚطلي٠ي أٓؼخٍ 

وّخ أٗخى ريٍٚ  حألٍحٟٟ حٌـخٍٞ طم١ٕٕٙخ رىً كٟ

ِٔجٌٛٝ ٍِف طم١ٕٓ أٟٚخع أٍحٟٟ أِالن 

حٌيٌٚش رؤك١خء ٢ٓٚ َٚٗق ٔظَح ٌّـٙٛىحطُٙ فٟ أٙخء 

ٚأوي  حإلؿَحءحص ٚحٌّؼخ٠ٕخص رؤَٓع ٚلض ِّىٓ

حٌّلخفع، ٍَٟٚس حالٔظٙخء ِٓ اؿَحءحطٙخ ِٚؼخ٠ٕش وخفش 

ٚوٌح طفؼ١ً  حألٍحٟٟ حٌظٟ طُ ىفغ ٍَٓٛ ِؼخ٠ٕظٙخ

ٚط٘غ١ً ٚكيس حٌّظغ١َحص حٌّىخ١ٔش فٟ حٌّلخفظش 

ٚحألك١خء ف٠ال ػٓ ل١خَ حألك١خء رظٔـ١ً آهَ حألٍلخَ 

ٚكَٜ حألٍحٟٟ حٌظٟ طُ ِؼخ٠ٕظٙخ أٚ فلٜٙخ ٌظلي٠غ 

 وخفش حٌز١خٔخص حٌوخٛش رظم١ٕٓ حألٍحٟٟ رخإلٓىٕي٠ٍش

ٚوٌح ٍَٟٚس حٌظؼخْٚ ر١ٓ وخفش حٌـٙخص ٚػيَ حٌّٔخف 

رخٌظم١َٜ ِٓ أٞ ؿٙش ٔظَح أل١ّ٘ش ٌ٘ح حٌٍّف ٚحٌؼًّ 

 ػٍٝ ػٛىس ١٘زش حٌيٌٚش

 

 

   الٌوم السابع:الخبر ر دـصم

 8/1/2019:  بــتـــارٌــــخ 

 

   بوابة االهرام:الخبر ر دـصم

 13/1/2019:  بــتـــارٌــــخ 

 



  

 

 

  

   

 

 

 

 

  

شدد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة 

على جمٌع رإساء األحٌاء بضرورة تنفٌذ قرارات 

اإلزالة للعقارات المخالفة و القضاء على اي مخالفة 

فً المهد وعدم السماح ألي مقاول بمخالفة 

و ذلك تنفٌذا لتوجٌهات عبد الفتاح  اشتراطات البناء

السٌسً رئٌس الجمهورٌة بحصر وتفعٌل قرارات 

االزالة التً لم ٌتم تنفٌذها بنطاق كل حً و للقضاء 

على ظاهرة البناء المخالف التً تمثل خطورة داهمة 

على أرواح و ممتلكات المواطنٌن كما أنها تشكل 

ٚرٕخء ػٍٝ ضغط كبٌر على شبكات المرافق بالمحافظة 

طؼ١ٍّخص حٌّلخفع، ٕٗض حك١خء حٌّلخفظش كّالص ِىزَس 

ٌٍم٠خء ػٍٝ ٌٖ٘ حٌظخَ٘س  فمي ٗٓ كٟ ٢ٓٚ رَثخٓش 

حألٓظخً ر١ٙش ػزي حٌفظخف ٍث١ٔش حٌلٟ كٍّش اُحٌش 

 لَحٍحص حالُحٌش فمي طُ طٕف١ٌ لَحٍ ٍلُ 7ِىزَس  ٌظٕف١ٌ 

 ٗخٍع حٌفٍىٟ 12 ٌٍؼمخٍ حٌىخثٓ د 2018 ٌٕٔش 388

ٌٍؼمخٍ  2018 ٌٕٔش 437حٌؼطخ٠ٍٓ، ٚ حٌمَحٍ ٍلُ 

 ٗخٍع ََٗ ح١ٌ٘ن حٌؼطخ٠ٍٓ، ػُ حٌمَحٍ 2حٌىخثٓ د 

 ٗخٍع ٓؼي 43ٌٍؼمخٍ ٍلُ  2017 ٌٕٔش 2133ٍلُ 

 236 ٌٍؼمخٍ 2018 ٌٕٔش 386ُغٍٛي، ٚحٌمَحٍ ٍلُ 

 2018 ٌٕٔش 629 ١ٌٛ٠ٛ ، ٚوٌح لَحٍ ٍلُ ٠َ١26ك 

 ٗخٍع ١ٍؼض كَد وّخ طُ طٕف١ٌ لَحٍ حالُحٌش 16ٌٍؼمخٍ 

 2018  ٌٕٔش 605 ٍٚلُ 2015  ٌٕٔش 1871ٍلُ 

 ٗخٍع حال١َِ فَكخص لُٔ 13ر٘ؤْ حٌؼمخٍ حٌىخثٓ رـ

ٌٕٔش    5673رخد َٗق ٚوٌح لَحٍ حالُحٌش ٍلُ 

  ٗخٍع ِّف١ْ رخد َٗق89  ٌٍؼمخٍ حٌىخثٓ د 2018

ٚف١ّخ ٠وظٚ رلٟ حٌؼـّٟ رَثخٓش ػالء ٠ٛٓف ٍث١ْ 

 لَحٍحص اُحٌش ك١غ طّض اُحٌش 3حٌلٝ فمي طُ طٕف١ٌ 

ٚحٌيٍٚ حٌٔخىّ ٚحٌيٍٚ حٌٔخرغ ػٍٛٞ  حٌيٍٚ حٌوخِْ

  حٌٜخىٍ ٌٗ ٚطُ ط١ٍّٔٗ ٌّمخٚي حٌٙيَ حٌظَه١ٚأػٍٟ 

  
 

ر٘خٍع ِظفَع ِٓ ٗخٍع ك١ٕٔٓ ٓالَ ِغ حٌؼَٚس 

وّخ طُ طٕف١ٌ لَحٍ ربُحٌٗ كٛحث٢ 21حٌّٔى١ش رخٌى١ٍٛ 

حٌيٍٚ حألٚي كظٟ حٌيٍٚ حٌظخٓغ ػٍٛٞ ٚطُ ط١ٍّٔٗ 

ٌّمخٚي حٌٙيَ ر٘خٍع ِظفَع ِٓ ٗخٍع كٔٓ وَح٠ٚٗ 

هٍف حٌؼَٚس حٌّٔى١ش رخٌٜفخ ٚطخرغ حٌلٝ فه ٗيس 

ه٘ز١ش ىٍٚ ٓخىّ ػٍٜٛ ٚؿخٍٞ طى١َٔ كٛحث٢ رٌحص 

 21حٌيٍٚ رخٌؼمخٍ حٌىخثٓ ٔٙخ٠ش ٕ ػَّ رٓ حٌوطخد ن 

ٌ٘ح ٚلي ٕٗض حٌّٕٙيٓش ؿ١ٙخْ ِٔؼٛى ٍث١ْ  لزٍٝ

كٍّش اُحٌش ِىزَس ك١غ  َِوِ ِٚي٠ٕش رَؽ حٌؼَد

طٛؿٙض حٌلٍّش حٌٝ ل٠َش ر١ٙؾ حٌَٔحكٕش رلَٜ رٛحىٜ 

 1603 لَحٍ حُحٌش ٍلُ 1َِر١ٛ، ٚ طُ طٕف١ٌ ػيى  

 فيحْ رخٌَىَ 10 ػزخٍس ػٓ طؼيٜ ػٍٝ 2018ٌٕٔش 

 ِظَ ٚرٗ رؼٞ حٌغَف رٔمف ِٓ 300ٍٚٓٛ رطٛي 

حٌو٘ذ ٚحٌٜخؽ ٚطُ طٕف١ٌ حالُحٌش كظٝ ٓطق حالٍٝ 

ٚطُ حطوخً حإلؿَحءحص حٌمخ١ٔٛٔش ك١خي حٌّوخٌف١ٓ وّخ طُ 

 لَحٍ حُحٌش  كظٝ ٓطق حألٍٝ 19طٕف١ٌ اُحٌش ٌؼيى 

رزَؽ حٌؼَد حٌمي٠ُ رٕـغ ه١ٍٚ ٚل٠َش حٌؼَرخ١ٔخص ٔـغ 

  ٚ فَع 19 د  ٚفَع ٍٜ 16كّٛىس ًٌٚه رفَع ٍٜ 

 ػزخٍس ػٓ ِٕخُي غ١َ ِؤٌ٘ٛش 22 ٚفَع ٍٜ 20ٍٜ 

ٚػٍٝ حٌٜؼ١ي  رخٌٔىخْ ٚحٓٛحٍ ػٍٝ أٍحٟٝ ٍُحػ١ش

ًحطٗ لخَ كٟ ِٕظِٖ ػخْ رم١خىس حٌٍٛحء ػخىي ٓالِش 

ٍث١ْ حٌلٟ ػخْ حٌّٕظِٖ رلٍّش إل٠مخف أػّخي رٕخء 

ريْٚ طَه١ٚ ٚفه حٌ٘يس حٌو٘ز١ش ٚحٌظلفع ػٍٝ و١ّش 

 رّٕطمش 10ِٓ حألّٕٓض ِٓ ػمخٍ وخثٓ ر٘خٍع 

وّخ طُ ا٠مخف أػّخي رٕخء ريْٚ طَه١ٚ فٟ  ١ْٛٓٛ

١خرك أٍٟٝ ٚطى١َٔ ِخ طُ رٕخإٖ ِٓ ؿيٍحْ ر٘خٍع 

ِلّي ػزيٖ رّٕطمش أرٟ ل١َ ٚ طُ حٌظلفع ػٍٝ ِٛطٍٛ 

ٖٚٔ ِٓ أػّخي ط٠ٛ٘ٓ ِوخٌفش رؼمخٍ رّٕطمش ١ْٛٓٛ 

ٚ وٌح لخِض أؿِٙس حٌلٟ رخٌظلفع ػٍٝ ِٛطٍٛ ٖٚٔ 

 ِٓ أػّخي ط٠ٛ٘ٓ ِوخٌفش رؼمخٍ آهَ رّٕطمش ١ْٛٓٛ

وّخ لخِض أؿِٙس كٟ ِٕظِٖ ػخْ رب٠مخف أػّخي ِوخٌفش  

 30ِظّؼٍش فٟ ٛذ أػّيس ر٘خٍع ِظفَع ِٓ ٗخٍع 

حٌظَحرٝ حٌّظفَع ِٓ ٗخٍع ِلّي فوَ حٌي٠ٓ رخٌّٕيٍس 

لزٍٝ، ك١غ طُ فه حٌ٘يس حٌو٘ز١ش ٚحٌظلفع ػٍٝ و١ّش 

ِٓ ِٛحى حٌزٕخء  ٌ٘ح ٚلخِض أؿِٙس كٟ ِٕظِٖ أْ رظٕف١ٌ 

لَحٍحص اُحٌش ٚلَحٍ فٍٛٞ رّٕطمش   (7)حإلُحٌش ٌؼيى 

لَحٍحص ف٠ٍٛش  (5)حٌّؼٍّٛس حٌ٘خ١ت ٚ طٕف١ٌ ػيى 

طيهً فٟ ك١ِ حٌظؼي٠خص ػٍٝ حألٍحٟٝ حٌٍِحػ١ش ًٌٚه 

 ُ     رط٠َك ِٜطفٟ وخًِ هٍف ِوِْ َٗوش حٌغخ

 

 
   الٌوم السابع:الخبر ر دـصم

 14/1/2019:  بــتـــارٌــــخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الموافق أعلن مٌناء اإلسكندرٌة الٌوم األحد

 قاطرات 6 عن البدء فً بناء 20/1/2019

 بحرٌة مجهزة بؤحدث النظم المالحٌة العالمٌة

ٚلخي   ملٌون جنٌه546وذلك بتكلفة تقدر بـ

حٌغٕيٍٚ اْ حٌمخ١َحص ٠ظُ رٕخإ٘خ ِٓ ِٓ هالي 

اكيٜ حٌَ٘وخص ح١ٕ١ٌٛش ٚٓظىْٛ ػٍٝ ١َحُ 

طَحوظٍُٛ ِظؼيىس حألغَحٝ ٚٓظىْٛ ِِٚىس 

رّٕظِٛش ِىخفلش ك٠َك طؼًّ رخٌّخء ٚحٌفَٛ 

ٚأٗخٍ حٌغٕيٍٚ اٌٝ أْ لٛس  حٌَغٛٞ ٚحٌٔخثً

 ٚلٛس   ١ًٕخ60 اٌٝ 40ٗي٘خ ٓظظَحٚف ِٓ 

 13.5و١ٍٛ ٚحص َٚٓػظٙخ  5000حٌّخو١ٕش 

ػميس ١٠ِفًخ أْ ىهٛي طٍه حٌمخ١َحص حٌويِش 

١ٓٔخػي ػٍٝ طم١ًٍ ِيس رمخء حٌٔفٓ فٟ 

ح١ٌّٕخء رّخ ٠ٔخُ٘ فٟ ٍفغ ِؼيالص حٌ٘لٓ 

  ٚحٌظف٠َغ

شهد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة مراسم 

 مدارس حكومٌة جدٌدة لمرحلة 4توقٌع بروتوكول إنشاء 

 فصالا والمقرر االنتهاء من 68التعلٌم األساسً بواقع 

  شهور وذلك فً إدارات المنتزه6إنشائها خالل فترة 

وجاء إنشاء هذه المدارس  ووسط، والجمرك التعلٌمٌة

بالمساهمة من المجتمع المدنً ممثل فً مإسسة محمد 

 ملٌون جنٌه 32رجب للتنمٌة االجتماعٌة التً تبرعت بمبلغ 

إلنشاء تلك المدارس وذلك بالتنسٌق مع الهٌئة العامة لألبنٌة 

وأوضح الدكتور عبدالعزٌز قنصوة محافظ  التعلٌمٌة

أن إقامة تلك المدارس سٌساهم فً تقلٌل  اإلسكندرٌة

ا  الكثافات بالفصول وبالتالً تحسٌن الجودة التعلٌمٌة مشٌرا

وأكد محافظ  إلى أن تطوٌر التعلٌم هو أساس تقدم الدول

اإلسكندرٌة اهتمامه بتقدٌم كافة سبل الدعم لتحسٌن الجودة 

التعلٌمٌة فً المحافظة خاصة مع إعالن السٌد الرئٌس عبد 

لٌكون عام  2019 الفتاح السٌسً رئٌس الجمهورٌة عام 

وتوجه المحافظ بالشكر إلى مإسسة محمد رجب  التعلٌم

ا على أهمٌة  للتنمٌة االجتماعٌة لتقدٌمها هذا التبرع مإكدا

تكاتف وتعاون المجتمع المدنً مع المحافظة لتقدٌم أفضل 

وحضر  الخدمات ألبناء اإلسكندرٌة فً القطاعات المختلفة

توقٌع البروتوكول أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد 

بسٌونً السكرتٌر العام للمحافظة واللواء ٌسري عبد هللا 

سالم مدٌر هٌئة األبنٌة التعلٌمٌة على مستوى الجمهورٌة 

وعبد الفتاح رجب رئٌس مجلس إدارة مإسسة محمد رجب 

 محمد عبد الفتاح نائب رئٌس  /للتنمٌة االجتماعٌة ود

مجلس إدارة المإسسة وأحمد عبد الكرٌم، مدٌر عام منطقة 

 اإلسكندرٌة ومنال وحٌد مدٌر عام غرب الدلتا

 

   بوابة االهرام:الخبر ر دـصم

 20/1/2019:  بــتـــارٌــــخ 

 

   بوابة فٌتو:الخبر ر دـصم

 22/1/2019:  بــتـــارٌــــخ 

 



 

  

 

  



 

 

 مضمون الشكوى

 
أسم صاحب  ملخص الشكوى

 الشكوى
تارٌخ الوارد 

 ورقمه
 م

تم فحص الشكوى مع االدارة 
 المختصة وقد افادت 

 بدالة لشفط 6ـ تم انشاء عدد 
وخفض منسوب المٌاه الجوفٌة 

 بقطاع ابو تالت بحرى 
ـ ٌقوم حى العجمى بالتنسٌق مع 

شركة الصرف الصحى 
باالسكندرٌة وشركات البترول 
بكسح تجمعات االمطار والمٌاه 
الجوفٌة بصفة مستمرة طوال 

 فصل الشتاء 
ـ تم استعجال الجهاز التنفٌذى 

بمٌاه الشرب والصرف الصحى 
برفع معدالت تنفٌذ المشروع 

للصرف الصحى بقطاع ابو تالت 
قبلى للمشروع تم الرد على 

 بتارٌخ 28المحافظة برقم 
14/1/2019 

بشان التضرر من ارتفاع 
مستوى المٌاه الجوفٌة 
وطفح المٌاه الجوفٌة 

وطفح المٌاه مما أدى الى 
 صعوبة الحركة 

اسامة سعد عبد 
 الغفار  

بتارٌخ 1
1/1/2019 

1 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وقد افادت بان ادارة 
االٌرادات جهة رفع فوائد وأن 

المحصلٌن متواجدٌن بالمساكن 
والحى ال تحصٌل تم الرد على 

 بتارٌخ 14المحافظة برقم 
8/1/2019 

تلتمس المواطنه بتحصٌل 
المدٌونات الخاصة 
باقساط التى تخص 

 دون 21مساكن الكٌلو 
فوائد بعد نقلهم من 

 مساكن البتروكٌماوٌات        

منال جابر نصر 
 مراد

 بتارٌخ 176
1/1/2019   

2 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وقد افادت بانه ال توجد 
موافقة على تراخٌص باكٌات او 
عربة متحركة فى الوقت الحالى 

 33تم الرد على المحافظة برقم 
   21/1/2019بتارٌخ 

بشان طلب الحصول على 
 باكٌة او عربة متحركة   

احمد عبد الاله 
 عبد القادر  

 بتارٌخ 350
2/1/2019   
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 31/12/2018 حتى 1/1 من توزٌع المنشآت الصناعٌة حسب النشاط -1
 

 حــى

 

 غذائٌة

 

غزل 

 ونسٌج

 

 خشبٌة

 

 ورقٌة

 

 كٌماوٌات

 

بناء 

 وحرارٌات

 

معدنٌة 

 أساسٌة

 

منتجات 

 معدنٌة

 

صناعٌة 

 تحوٌلٌة

 

 فلٌن

 55 2553 191 221 214 6 131 221 147 137 العجمى

 19/11/2018:   تارٌخ البٌان  بالعجمىالقوى العاملة منطقة : مصدر الٌٌان 

 

 

 

كٌماوٌات فلٌن  ورقٌة غذائٌة
غزل ونسٌج منتجات  

معدنٌة
بناء  

وحرارٌات
معدنٌة  

اساسٌة
خشبٌة

صناعات 
تحوٌلٌة

6 55 131 137 147 191 214 221 221

2553

المنشآت الصناعٌة حسب النشاط



 

 

 :-  من الجدول السابق نالحظ ان              

  َ2018حؿّخٌٝ ػيى حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش كٔذ حٌٕ٘خ١ رلٝ حٌؼـّٝ هالي ػخ 

  ِٕ٘ؤس3876٘ٛ 

  4حٌٝ حالؿّخٌٝ (غٌحث١ش  )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش%  

  4حٌٝ حالؿّخٌٝ  (غِي ١ٔٔٚؾ  )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش% 

  6حٌٝ حالؿّخٌٝ   (ه٘ز١ش )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش% 

  3حٌٝ حالؿّخٌٝ  (ٍٚل١ش  )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش% 

  0.15حٌٝ حالؿّخٌٝ (و١ّخ٠ٚش  )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش%  

  6حٌٝ حالؿّخٌٝ (رٕخء ٚكَح٠ٍخص  )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش%  

  6حٌٝ حالؿّخٌٝ  (ِؼي١ٔش حٓخ١ٓش  )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش%  

  5حٌٝ حالؿّخٌٝ  (ِٕظـخص ِؼي١ٔش )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش%  

  66حٌٝ حالؿّخٌٝ  (ٕٛخػخص طل١ٍ٠ٛش )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش% 

  1حٌٝ حالؿّخٌٝ  (ف١ٍٓ )ٔٔزش حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش% 

 

 

 

 

  حٌؼًّ ػٍٝ حالَٗحف حٌّٔظَّ ػٍٝ حٌّٕ٘ؤص حٌٜٕخػ١ش ، ِؼَفش و١ف١ش طوٍٜٙخ

 0ِٓ ِوٍفخطٙخ كفخظخ ػٍٝ حٌز١جش 

 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترحات



 2018 عامل حسب القطاع المالك عام 2000 إلى 500توزٌع المنشآت الصناعٌة أكثر من  -2

 

 حـــى

 

 قطاع أعمال عام

 

قطاع أعمال 

 حكومى

 

 قطاع خاص

 

 قطاع تعاونى

 

 قطاع إستثمارى

 

 قطاع مشترك

 ـــ ـــ ـــ 5 ـــ ـــ العجمى

 19/11/2018:تارٌخ البٌان  منطقة القوى العاملة بالعجمى: مصدر البٌان 

 

 

 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا ان  

  ِٓ َػخًِ طخرؼش ٌمطخع 2000 حٌٝ 500ػيَ ٚؿٛى ِٕ٘ؤص ٕٛخػ١ش حوؼ 

 – لطخع حٓظؼّخٍٜ – لطخع طؼخٚٔٝ – لطخع حػّخي كىِٛٝ –حػّخي ػخَ 

 0لطخع ِ٘ظَن 

  (لطخع هخٙ  ) ػخًِ 2000 حٌٝ 500ِٕ٘آص ٕٛخػ١ش رٙخ حوؼَ ِٓ  (5)٠ٛؿي ػيى 

  0.13ٔٔزش ِٕ٘ؤص حٌمطخع حٌوخٙ حٌٝ حؿّخٌٝ حٌّٕ٘ؤص% 

 

  

 

العمل على توفٌر منشؤت صناعٌة تابعة للقطاع الحكومى والتعاونى ، وتشجٌع  

 0المستثمرٌن النشاء منشؤت صناعٌة واستثمارٌة 

          

قطاع اعمال خاص

5

عامل 2000الى500توزٌع المنشآت الصناعٌة حسب القطاع المالك اكثر من

 التعلٌق

 المقترحات



 2018 عامل حسب القطاع المالك عام 500 إلى 100توزٌع المنشآت الصناعٌة أكثر من  -3
 

 حــــى
قطاع أعمال 

 عام

قطاع أعمال 

 حكومى
 قطاع تعاونى قطاع خاص

قطاع 

 إستثمارى

قطاع 

 مشترك

 ـــ ـــ ـــ 9 ـــ 3 العجمى

 19/11/2018:منطقة القوى العاملة بالعجمى  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا ان    

  ِٓ َػخًِ طخرؼش ٌمطخع حػّخي 500 حٌٝ 100ػيَ ٚؿٛى ِٕ٘ؤص ٕٛخػ١ش حوؼ 

 0 لطخع ِ٘ظَن – لطخع حٓظؼّخٍٜ – لطخع طؼخٚٔٝ –كىِٛٝ 

  0.07ٔٔزش حٌّٕ٘ؤص حٌظخرؼش ٌمطخع حػّخي ػخَ حٌٝ حؿّخٌٝ حٌّٕ٘ؤص% 

  0.23ٔٔزش حٌّٕ٘ؤص حٌظخرؼش ٌمطخع حػّخي هخٙ حٌٝ حؿّخٌٝ حٌّٕ٘ؤص% 

   

 

 

           0توفٌر االشراف المستمر والرقابة على القطاع الخاص  

 

 التعلٌق

 المقترحات

قطاع أعمال خاص
قطاع اعمال عام

9

3

عامل 500الى 100توزٌع المنشآت الصناعٌة حسب القطاع المالك اكثر من



 2018 عامل حسب القطاع المالك عام 10 إلى 100توزٌع المنشآت الصناعٌة أقل من  -4
 

 حــــى
قطاع أعمال 

 عام

قطاع أعمال 

 حكومى
 قطاع مشترك قطاع إستثمارى قطاع تعاونى قطاع خاص

 ــــ ــــ ــــ 1667 ــــ ــــ العجمى

 19/11/2018:منطقة القوى العاملة بالعجمى                    تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا انه  

  حػّخي كىِٛٝ 0 ق –حػّخي ػخَ 0ق )ال٠ٛؿي رلٝ حٌؼـّٝ ِٕ٘آص ٕٛخػ١ش – 

 ( ػخًِ 10 حٌٝ 100 ِ٘ظَن حلً ِٓ 0 ق – حٓظؼّخٍٜ 0 ق –لطخع طؼخٚٔٝ 

  ِٓ ًػخًِ حٌٝ حؿّخٌٝ حٌّٕ٘ؤص 10 حٌٝ 100ٔٔزش ػيى حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش حل 

43% 

 

 

للحفاظ على حقوق  (قطاع خاص  )               توفٌر الرقابة على المنشآت الصناعٌة 

 0العاملٌن بها 

 

 التعلٌق

 المقترحات

قطاع اعمال خاص

1667

عامل  10الى  100توزٌع المنشآت الصناعٌة اقل من 



  2018 عامل حسب القطاع المالك عام 10توزٌع المنشآت الصناعٌة أقل من  -5
 

 قطاع أعمال عام حــــى
قطاع أعمال 

 حكومى
 قطاع إستثمارى قطاع تعاونى قطاع خاص

قطاع 

 مشترك

 العجمى

 
 ـــ ـــ ـــ 2190 ـــ ـــ

 19/11/2018:منطقة القوى العاملة بالعجمى       تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا ان  

 

  0 ق – حػّخي كىِٛٝ 0 ق – حػّخي ػخَ 0ق  )ال٠ٛؿي رلٝ حٌؼـّٝ ِٕ٘آص ٕٛخػ١ش 

 ( ػخًِ 10 حٌٝ 100 ِ٘ظَن حلً ِٓ 0 ق – حٓظؼّخٍٜ 0 ق –طؼخٚٔٝ 

  ِٓ ً57 ػخًِ حٌٝ حؿّخٌٝ حٌّٕ٘ؤص حٌٜٕخػ١ش 10ٔٔزش ػيى حٌّٕ٘آص حٌٜٕخػ١ش حل% 

 

  

 

 0تشجٌع المستثمرٌن على االهتمام بالشباب وتوفٌر فرص عمل لهم 

 

 

 التعلٌق

 المقترحات

قطاع اعمال خاص

2190

عامل 10توزٌع المنشآت الصناعٌة اقل من 



  2018توزٌع الورش الحرفٌة حسب النشاط عام  -6
 

 حــى

كٌماوٌات 

وبترولٌة 

 ومطاط

خامات 

تعدٌنٌة غٌر 

 معدنٌة

معادن 

 أساسٌة

منتجات 

معدنٌة 

 وآالت

خشبٌة 

 وفلٌن

غزل 

 ونسٌج
 الورقٌة

غذائٌة 

ودخان 

 ومشروبات

بناء 

 وحرارٌات

ورش 

 أخرى

 2553 ـــ 137 131 147 276 191 221 214 6 العجمى

 19/11/2018:تارٌخ البٌان    بالعجمى                   القوى العاملةمنطقة : مصدر البٌان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا  

  ٍٚٗش3876حؿّخٌٝ ػيى حٌٍٕٛ حٌلَف١ش كٔذ حٌٕ٘خ١  

  ٌٍٕٛ0.15حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (و١ّخ٠ٚخص ٚرظ١ٌَٚش ٚكَح٠ٍش  )ٔٔزش ػيى ح% 

  ٌٍٕٛ6حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (هخِخص ِؼي١ٔش)ٔٔزش ػيى ح % 

  ٌٍٕٛ6حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (ِؼخىْ حٓخ١ٓش  )ٔٔزش ػيى ح% 

  ٌٍٕٛ5حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (ِٕظـخص ِؼي١ٔش ٚحالص )ٔٔزش ػيى ح% 

  ٌٍٕٛ7حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (ه٘ز١ش ٚف١ٍٓ )ٔٔزش ػيى ح% 

  ٌٍٕٛ4حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (غِي ١ٔٔٚؾ )ٔٔزش ػيى ح% 

  ٌٍٕٛ3حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (ٍٚل١ش )ٔٔزش ػيى ح% 

  ٌٍٕٛ4حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (غٌحث١ش ٚىهخْ َِٚ٘ٚرخص )ٔٔزش ػيى ح% 

  ٌٍٕٛ66حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (ٍٕٚ حهَٜ )ٔٔزش ػيى ح% 

 

 

حٌؼًّ ػٍٝ طي٠ٍذ حٌ٘زخد ػٍٝ حٌلَف حٌّوظٍفش رخٌٍٕٛ ، الٔ٘خء 

 0َِ٘ٚػخص ٛغ١َس هخٛش رُٙ 

 التعلٌق

 المقترحات

كٌماوٌات ورقٌة    غذائٌة 
ودخان 

غزل   
ونسٌج

منتجات  
معدنٌة 
واالت

خدمات  
تعدٌنٌة

معادن 
اساسٌة

خشبٌة 
وفلٌن

ورش 
اخرى

6 131 137 147 191 214 221 276

2553

توزٌع الورش الحرفٌة حسب النشاط



 2018 عامل حسب القطاع المالك عام 10 عامل إلى 100توزٌع الورش الحرفٌة أقل من - 7

 قطاع مشترك قطاع إستثمارى قطاع تعاونى قطاع خاص قطاع أعمال حكومى قطاع أعمال عام حــــى

 ـــ ـــ ـــ 49 ـــ ـــ العجمى

 19/11/2018:تارٌخ البٌان   منطقة القوى العاملة بالعجمى                   : مصدر البٌان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا  

  ِٓ ًػخًِ كٔذ 10 حٌٝ 100 ػيَ ٚؿٛى ٍٕٚ كَف١ش رٙخ ػّخي حل 

 – طؼخٚٔٝ 0 ق – حػّخي كىِٛٝ 0 ق – حػّخي ػخَ 0ق  )حٌمطخع حٌّخٌه 

  ( ِ٘ظَن 0 ق – حٓظؼّخٍٜ 0ق 

  ٍٚٗش3876حؿّخٌٝ ػيى حٌٍٕٛ حٌلَف١ش  

   ٍٕٚ 1حٌٝ حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ  (لطخع هخٙ  )ٔٔزش ػيى% 

 

 

 0    العمل على تسهٌل القروض للشباب النشاء ورش حرفٌة لتشغٌل االٌدى  وكسب المال 

 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترحات

قطاع اعمال خاص

49

عامل 10الى  100الورش الحرفٌة اقل من 



 2018 عامل حسب القطاع المالك عام 10توزٌع الورش الحرفٌة أقل من  -  8      

 

 حــــى

 

 قطاع أعمال عام

 

 قطاع أعمال حكومى

 

 قطاع خاص

 

 قطاع تعاونى

 

 قطاع إستثمارى

 

 قطاع مشترك

 ـــ ـــ ـــ 1141 ـــ ـــ العجمى

 19/11/2018:تارٌخ البٌان   منطقة القوى العاملة بالعجمى                   : مصدر البٌان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا  

  ِٓ ًػخًِ كٔذ حٌمطخع حٌّخٌه 10ػيَ ٚؿٛى ٍٕٚ كَف١ش رٙخ ػّخي حل 

 لطخع – لطخع حػّخي كىِٛٝ –لطخع حػّخي ػخَ  )رخٌمطخػخص حٌظخ١ٌش 

 ( لطخع ِ٘ظَن – لطخع حٓظؼّخٍٜ –طؼخٚٔٝ 

  ٝ3876حؿّخٌٝ حٌٍٕٛ حٌلَف١ش رخٌل 

  ِٓ ً29حٌٝ حالؿّخٌٝ (لطخع هخٙ  ) ػخًِ  10ٔٔزش ػيى حٌٍٕٛ حٌلَف١ش حل% 

 

 

 0العمل على انشاء ورش حرفٌة تابعة للقطاع العام او الحكومى  لتشغٌل الشباب 

  

 

 

 التعلٌق

 المقترحات

قطاع اعمال خاص

1141

عامل 10توزٌع الورش الحرفٌة اقل من 



 2018بٌان المناطق الصناعٌة بالحى عن عام  -9

    

 12/11/2018: مركز معلومات التنمٌة المحلٌة                                         تارٌخ البٌان:  مصـدر البٌـان 

 

 

  ُ٠ٛؿي رلٝ حٌؼـّٝ ِـّغ حٌٜٕخػخص حٌٜغ١َس هٍف ؿَحؽ حٌٕمً حٌؼخَ ط

  1828 رمَحٍ 2002حٔ٘خءٖ ػخَ 

  12500َ2ِٔخكش حٌّـّغ 

  ( ١َق – َٛف ٛلٝ – وَٙرخء –١ِخٖ  ) ٠ظٛفَ رخٌّـّغ ؿ١ّغ حٌَّحفك 

  ٜٚ35000َ2ػيى حالٍحٟٝ حٌظٝ ٌُ طو 

  50000َ2حؿّخٌٝ لطغ حالٍٝ رخٌّٕطمش 

  ٍٝ70ٔٔزش حالٍحٟٝ حٌظٝ هٜٜض ٚطُ حٌزيأ رٙخ حٌٝ حؿّخٌٝ لطغ حال% 

  ٟٝ30ٔٔزش حالٍحٟٝ حٌظٝ ٌُ طوٜٚ حٌٝ حؿّخٌٝ حالٍح% 

  ًِّٜٕغ73ػيى حٌّٜخٔغ حٌظٝ ريأص حٌؼ  

 

 

              

  0            تشجٌع المستثمرٌن على انشاء مصانع لتوفٌر فرص عمل للشباب 
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 التعلٌق

 المقترح



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  2018إنتاج الثروة المعدنٌة بالحى فى عام  -1
 

 م
 حجم اإلنتاج السنوى إسم العنصر الخام

 (بوحدة العنصر )

 سعر الوحدة

 (جنٌه مصري  )

 مالحظات

  8 3م276500 حجر جٌرى 1

 13/12/2018:تارٌخ البٌان          ادارة المحاجر والمالحات  :مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

حجم االنتاج السنوى بالمتر 
المكعب سعر الوحدة بالجنٌه المصرى

276500

8

(حجر جٌرى ) انتاج الثروة المعدنٌة 



 

 

 

 

  276500َ3حالٔظخؽ حٌٕٜٔٛ ِٓ حٌلـَ حٌـ١َٜ   -

  ؿ١ٕٗ 8ٓؼَ حٌٛكيس رخٌـ١ٕش حٌَّٜٜ  -

  ؿ١ٕش 22.2000حؿّخٌٝ ٓؼَ حالٔظخؽ حٌٕٜٔٛ ِٓ حٌلـَ حٌـ١َٜ  -

 

 

 

 0العمل على البحث عن مناجم اخرى لزٌادة المادة الخام 

 

 2018 عام بٌان المستغل من مصادر الثروة المعدنٌة- 2 

 اإلنتاج السنوى عدد المحاجر المستغلة نوع المادة المستخرجة حــــى

 3 م276500 2 حجر جٌرى العجمى

 13/12/2018:ادارة المحاجر والمالحات  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 

  

 

 ( 2)ػيى حٌّلخؿَ حٌّٔظغٍش الٓظوَحؽ حٌلـَ حٌـ١َٜ  -

 ِلـَ / 3 138.250َٔٔزش حالٔظخؽ حٌٕٜٔٛ ِٓ حٌلـَ حٌـ١َٜ حٌٝ ػيى حٌّلخؿَ  -

عدد المحاجر المستغلة االنتاج السنوى بالمتر المكعب

2

276500

المستغل من مصادر الثروة المعدنٌة

 التعلٌق

 المقترحات

 التعلٌق



 

    االكثار من عدد المحاجر الستخراج الحجر الجٌرى

 

 2018المستغل من المالحات عام  -3

 اإلنتاج السنوى بالطن نوع الملح موقع المالحة حى العجمى م

1 
 (شركة المكس  للمالحات) 

 العجمى

غرب مدٌنة االسكندرٌة 

 تقرٌبا قبلى 14عند كم

مطروح داخل / طرٌق أ 

 منخفض بحٌرة مرٌوط

  طن565494 ملح طعام

 13/12/2018:ادارة المحاجر والمالحات  تارٌخ البٌان :    مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طم٠َزخ ىحهً ِٕوفٞ رل١َس 14١ٛ٠َِطٛؿي ِالكش حٌّىْ رخٌى١ٍٛ  -

  ١ٓ 565494حٔظخؽ ِالكش حٌّىْ حٌٕٜٔٛ -

  ّٔٔش 608674 ٘ٛ 2018ػي ٓىخْ كٝ حٌؼـّٝ ػخَ  -

 ِٓ حٌطٓ% 1 ِٓ حٌطٓ حٜ كٛحٌٝ ١ٜٔ0.93ذ حٌفَى ِٓ حٔظخؽ حٌٍّق  -

 

 كّخ٠ش حٌّالكش ِٓ حٌظٍٛع ٠ٌّخْ ٓالِش حٌٍّق -

       ػيَ طٛؿ١ٗ ٗزىش حٌَٜف ػٍٝ حٌّالكش -

 المقترحات

 التعلٌق

االنتاج السنوى بالطن

565494

انتاج مالحة المكس السنوى بالطن

 المقترحات



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 قطاع الورش الحرفٌة واآلنشطة الحدٌثة: أوالا 

 2018ـ بٌان بالورش الحرفٌة وجملة العمالة بها فى نطاق حى العجمى عام 1

 عدد العمال عدد الورش حـــــى

 11334 2243 العجمى

 9/1/2018:  تارٌخ البٌان  منطقة القوى العاملة بالعجمى:مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٍٚٗش2243ػيى حٌٍٕٛ حٌلَف١ش رلٝ حٌؼـّٝ  -

  ػخًِ 11334ػيى حٌؼّخي رخٌٍٕٛ حٌلَف١ش رلٝ حٌؼـّٝ  -

 ٍٚٗش/ ػخ١ٜٔ5ًِذ حٌٍٕٛ ِٓ حٌؼّخي  -

 

 0العمل على تشجٌع الشباب النشاء ورش حرفٌة لتوفٌر الدخل 

 التعلٌق

 المقترح

عدد الورش عدد العمال

2243

11334

الورش الحرفٌة وجملة العمالة



 2018بٌان بالورش الحرفٌة وجملة العمالة بها حسب النشاط عام  -1

 عدد عمال النشاط عدد الورش النشاط

 7336 1930 اجمالى

 9/1/2018:منطقة القوى العامل بالعجمى  تارٌخ البٌان :  مصدر البٌان 

               

 

 

 

 

  ٍٚٗش1930ػيى حٌٍٕٛ حٌلَف١ش رخٌلٝ كٔذ حٌٕ٘خ١  

  ػخ7336ًِػيى ػّخي  

  ٌٍٍٕٛٚٗش/  ػخ١ٜٔ4ًِذ حٌؼّخي ِٓ ح 

  

 

 

توفٌر االمكانات الالزمة لتدرٌب الشباب على الحرف المختلفة ،  

 0النشاء ورش حرفٌة بالحى ، ومحاولة كسب الدخل منها 

 

 

 

عدد الورش
عدد العمال

1930

7336

الورش الحرفٌة وجملة العمالة بها

 التعلٌق

 المقترح



 القطاع التعاونً: ثانٌاا 

 

 2018 لعام توزٌع الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة فى نطاق حى العجمى- 3

 عدد المتعاملٌن عدد االعضاء عدد الجمعٌات حى

 84  متوقف3 منهم 4 العجمى

نظرا لنقل تبعٌة هذه الجمعٌات 

لمدٌرٌة التضامن االجتماعى بداٌة 

من هذا العام سوف ٌتم ادراجها 

فى الخطة والتواصل لمعرفة عدد 

المتعاملٌن مع هذه الجمعٌة 

 وارسالها الٌكم

 18/12/2018:مدٌرٌة التضامن االجتماعى  تارٌخ البٌان :مصدر البٌان 

 

 

 

 

  ِٝظٛلف3 ؿّؼ١خص ُِٕٙ 4ػيى حٌـّؼ١خص حٌظؼخ١ٔٚش رخٌل  

  ٝػ84ٛ٠ػيى حالػ٠خء رخٌـّؼ١خص حٌظؼخ١ٔٚش رخٌل  

  ؿّؼ١ش/  ػ٠ٛ ١ٜٔ21ذ حٌـّؼ١خص ِٓ حالػ٠خء 

 

                     

 0                                  العمل على تنوٌع الجمعٌات الموجودة بالحى 

 

عدد الجمعٌات عدد االعضاء

4

84

الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة

 التعلٌق

 المقــترح
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 نظم المعلومات
أصبح وجود نظم المعلومات 

حاجة ُملحة فً مختلف أعمال 

المنشآت والمنظمات بالتزامن مع 

عصر التكنولوجٌا وثورتها حٌث 

احتلت نظم المعلومات مكانة 

مرموقة فً توفٌر المعلومات 

واالحتفاظ بها واإلفادة بها فً 

جمٌع المجاالت وبذلك ٌمكن 

تعرٌف نظم المعلومات بؤّنها 

عبارة عن منظومة تتؤلف من 

عدد من األشخاص والسجالت 

والبٌانات والعملٌات سواء كانت 

ٌدوٌة أم غٌر ٌدوٌة وتخضع 

والمعلومات فٌها  البٌانات

ٌمكن القول إّن نظم  للمعالجة

المعلومات هً عبارة عن ُجملة 

من العناصر المتآلفة والمتناسقة 

مع بعضها تتمثل وظٌفتها 

 باستقطاب البٌانات وجمعها

ومعالجتها وتخزٌنها لتوزٌعها 

إّن  مرة أخرى لمن ٌحتاج إلٌها

نظم المعلومات ال تؤتً بمحض 

 عمالا  الصدفة إنما ٌتطلب ذلك

متقنٌاا للنظام ٌمر بما ٌعرف 
بدورة حٌاة نظم المعلومات 

وتعتبر عملٌة التحلٌل الخطوة 
األولى لألهداف والبٌانات ثّم 

ٌنتقل إلى مرحلة تحلٌل النظام 
والتعرٌف بمتطلباته وما 
ٌحتاجه للبناء فً مرحلة 

واالختبار  التصمٌم ثم التكامل
   ثّم الصٌانة وأخٌراا التقٌٌم

 تحلٌل نظم المعلومات 
ٌقترن مفهوم تحلٌل النظم 

بشكل مباشر بالعملٌات 
المنظمة منطقٌاا وذات العالقة 
بحل المشكالت الموجودة فً 
النظام حٌث ٌجزئها وٌفككها 

إلى مجموعة من العناصر 
سعٌاا لخلق عالقة تبادلٌة 

تإثرفً كافة عناصر النظام 
 فٌما بٌنها ومع البٌئة أٌضاا 

من الممكن أن تلجؤ الشركة 
إلى ُمحلل النظم لٌقوم بعمله 
فً عدة حاالت أي أّن تحلٌل 

النظم ال ٌحدث فقط عند 
حدوث مشكلة ما إنما ٌمكن 
 استخدامه لتعظٌم األرباح أو

خفض قٌمة التكلفة كما ٌمكن 
اللجوء إلٌه فً حال حدوث 
مشكلة برمجٌة لذلك ُتعرف 

عملٌة تحلٌل النظم بعدة 
 مسمٌات ومنها دراسة النظم

 مراحل تحلٌل نظم المعلومات 
تحدٌد احتٌاجات ومتطلبات ـ 1

النظام حٌث ٌعرف المحلل فً 

هذه المرحلة بالوظائف 

 المطلوب تنفٌذها من النظام

والقٌام بها بواسطة مجموعة 
من الدراسات كتحلٌل مجاالت 

العمل ومتطلبات المعلومات 
وتحلٌل البٌانات المجمعة 

  ودراسة قٌود األداء
تحدٌد نطاق تحلٌل   ـ 2

النظام الذي ٌعتبر بمثابة 
تصوٌر لما سٌكون علٌه 

النظام المراد إنشاإه وٌكون 
ذلك بواسطة إخضاع نقاط 
تفصٌلٌة معٌنة فً النظام 
 للتحلٌل والدراسة عن كثب

دراسة النظام الحالً وتحدٌد 
المشكالت والتً تتمثل 
بإجراء دراسات شاملة 

للنظام القائم مع ضرورة 
األخذ بعٌن االعتبار 

المشكالت التً تواجهه 
 والوقوف على أسبابها

جمع الحقائق والمعلومات ـ 3

ذات العالقة بالنظام المنوي 

تحلٌله ودراسته وغالباا ما 

تكون من مصادر داخلٌة 

كاألفراد والمستندات فً 

المنشؤة ومصادر خارجٌة 

كالقوانٌن والعمالء والكتب 

  والمجالت

تحلٌل تدفق المعلومات  ـ 4
وسرٌانها فٌحرص محللو 

النظم على المرور بهذه 
المرحلة لغاٌات رصد 
المعلومات المطلوبة 

وتحدٌدها بالتعرف على من 
 علٌهاٌحتاجها الحصول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلٌل األنشطة وعالقتها ـ 5
بالمعلومات لرصد جمٌع 

المدخالت والمخرجات 
الالزمة للنظام وتحلٌلها إذ 

ٌجب على محلل النظم 
ضرورة التعرف على كافة 

المخرجات المتوقع الحصول 
 علٌها من النظام وتقوٌمها

تحدٌد وتوصٌف دقٌق ـ 6
للنظام المقترح ٌتمثل 

بالوصف العمٌق للنظام 
  ومتطلباته

  تصمٌم نظم المعلومات
 تلً مرحلة التحلٌل مرحلة 

مهمتها ترتٌب ما لدى المحلل 
من أجزاء ومكّونات ونظم 

متكامالا  فرعٌة وتركٌبها لت
وٌشترط به أن ٌحقق كافة 

 األهداف المنشودة من النظام
ٌمكن تعرٌف تصمٌم النظم 

بؤّنه سلسلة من الممارسات 
واإلجراءات المنظمة التً 

تستخدم إلعادة ترتٌب 
العناصر المكّونة للنظام 

بؤسلوب ٌتماشى مع مصلحة 
النظام وٌكمله لٌصار إلى 

 تحقٌق أهداف معٌنة
شكل بمجموعها هٌكال 

 مراحل تصمٌم نظم المعلومات
  التصمٌم العام للنظام

  ٌعرف باسم التصمٌم المنطقً

للنظام حٌث ٌحول المحلل 
األهداف والمتطلبات إلى 

مواصفات ذات مستوى عاٍل 
تصل بها إلى حد الكمال 

وتعتمد هذه المرحلة على 
اعتبار النظام عبارة عن 
مجموعة من التصورات 

واألفكار ذات صٌغة منطقٌة 
 وتشمل عدداا من األنشطة هً

 

تصمٌم المخرجات 
 تقع على عاتقها مسإولٌة بناء 
تصورات حول شكل المعلومات 

المراد استخدامها وحجمها 
وٌسوجب ضرورة رعاٌة كفاءة 
هذه التصورات بما ٌتماشى مع 

 متطلبات المستفٌدٌن منها
تصمٌم المدخالت 

تشمل ضرورة رصد نوع 
البٌانات المراد إدخالها ودمجها 

فً النظام وتصمٌم استمارات 
خاصة تتٌح فرص تلقً البٌانات 

 المتاحة لإلدخال
 تصمٌم المعالجة

 هً مجموعة من اإلجراءات 
والعملٌات التً تخضع لها 
البٌانات وٌتمثل ذلك بالفرز 

والتصنٌف والتنظٌم لٌتم بعد ذلك 
تحوٌل المدخالت إلى مخرجات 
لدٌها القابلة التامة لالستخدام 
من قِبل المستفٌد مع الحرص 

 على تحقٌق رضاه
تصمٌم قاعدة البٌانات 

 تعمل هذه الخطوة على مالئمة 
البٌانات المدخلة مع شاشات 

اإلدخال شرٌطة أن تكون مختلفة 
عن شكل شاشات اإلخراج 

 أٌضاا  ونماذج الطباعة
 مرحلة التصمٌم المادي

تعتبر هذه المرحلة بمثابة خطوة  

انتقالٌة للتصامٌم من كونها 

منطقٌة إلى مادٌة وٌتم ذلك 

بواسطة تحدٌد المواصفات 

التفصٌلٌة المرغوب توفرها 

باألجهزة والبرمجٌات المطلوبة 

وتحدٌد منطق المعالجة ووسائل 

اإلدخال واإلخراج أٌضاا وتشمل 

هذه المرحلة مجموعة من 

 وهىاألنشطة 

 التصمٌم الفٌزٌائً للمخرجات
ٌُماَرس هذا النشاط من خالل   

تحدٌد نوعٌة التقارٌر 
والمعلومات المراد توفرها 

وطبٌعتها باإلضافة إلى 
الكٌفٌة التً سٌتم إظهارها 

بها وإشكال طباعتها مع 
ضرورة توفر معلومات حول 
بناء نماذج أولٌة لمخرجات 

 النظام الطباعٌة
 التصمٌم المادي لقاعدة البٌانات

 ٌؤتً تنفٌذه من خالل تحدٌد 
ما ٌتناسب مع العمل من حزم 
برمجٌات والشروع بتنفٌذها 

وتحدٌد حجم الملف المراد 
استخدامه والسعة االستٌعابٌة 

له من عدد التسجٌالت 
باإلضافة إلى ضرورة قٌاس 

معدل استخدام الملفات 
وعملٌات تحدٌثها مع ضرورة 

األخذ بعٌن االعتبار تكلفة 
 تحدٌث الملفات والطرق

 المثلى فً تنظٌم هذه الملفات
أي بما معناه أّن الملفات 

والسجالت هً محط اهتمام 
هذه المرحلة وكل ما ٌتعلق 

بها من عالقات بٌن السجالت 
وأسالٌب تحدٌث واسترجاع 

 للمعلومات
 :تصمٌم عملٌات المعالجة

المقصود هنا أخذ الحٌطة  
والحذر فً انتقاء برامج 

التشغٌل والتطبٌقات ونظم 
إدارة قواعد البٌانات 

وتحدٌدها مع االهتمام أٌضاا 
بنوعٌة المعالجة المرغوب 

تنفٌذها على البٌانات بما 
ٌتماشى مع متطلبات المستفٌد 

واألهداف المنشودة من 
  النظام
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فخٌزل١َس ػزخٍس ػٓ رمؼش ِٓ  

غ ف١ٙخ ح١ٌّخٖ  ّّ حألٍٝ طظـ

ٚطىْٛ ِلخ١ش رخ١ٌخرٔش ِٓ 

ؿ١ّغ ؿٙخطٙخ ٚطىْٛ حٌزل١َحص 

ػٌرش أٚ ِخٌلش فبًح وخٔض 

ّْ ١ِخ٘ٙخ  حٌزل١َس ِفظٛكش أٞ أ

خ  طٕظٟٙ اٌٝ َٔٙ ِخ فٟٙ ػٌرش ِّ أ

اًح وخٔض ِغٍمش ٚطظؼٍّك ىٍٚس 

حٌل١خس ف١ٙخ رخٌظزوَ فم٢ فٟٙ 

ع حٌزل١َحص  رل١َس ِخٌلش ُّ طظٛ

فٟ ؿ١ّغ أٔلخء حٌؼخٌُ ك١غ 

طظٛحؿي حٌزل١َحص فٟ وً لخٍس 

ِٓ لخٍحص حٌىَس حأل١ٍٟش ػٍٝ 

حهظالف ر١جخطٙخ ٚطٕٛػٙخ 

فخٌزل١َحص ِٛؿٛىس فٟ حٌّٕخ١ك 

حٌٜلَح٠ٚش ٚحٌـز١ٍش ٚح١ٌٍٙٔش 

ٚكظٝ رخٌمَد ِٓ ٗٛح١ت 

ٚطلظٛٞ لخٍحص أ٠َِىخ  حٌزلَ

حٌّ٘خ١ٌش ٚآ١ٓخ ٚأف٠َم١خ ػٍٝ 

 ِٓ رل١َحص% 70ٔٔزش 

 

 

حٌؼخٌُ ف١ًََٜ ػيى حٌزل١َحص فٟ 

أ٠َِىخ حٌّ٘خ١ٌش ٚفٟ ِٕطمش 

أالٓىخ اٌٝ ِخ ٠مخٍد ػالػش 

طوظٍف حٌزل١َحص  ِال١٠ٓ رل١َس

ػٓ رؼ٠ٙخ حٌزؼٞ فٟ حٌلـُ 

ٚحٌؼّك ٚحالٍطفخع أٚ 

حالٔوفخٝ ػٓ ِٔظٜٛ ٓطق 

حٌزلَ أِخ ِٜخىٍ ١ِخٖ 

حٌزل١َحص فٟٙ حألِطخٍ ٚحٌؼٍٛؽ 

ًٚٚرخْ حٌـ١ٍي اٟخفش اٌٝ 

طَٔرخص ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش ِٓ 

رخ١ٓ حألٍٝ طىّٓ أ١ّ٘ش 

حٌزل١َحص فٟ طٍط١ف حٌّٕخم فٟ 

حٌّٕخ١ك حٌظٟ طل٢١ رٙخ ٠ّٚظخُ 

أغٍزٙخ رٛفَس حألِالف حٌّؼي١ٔش 

وّخ طُٔظويَ ١ِخٖ  ٚحألّٓخن

حٌزل١َحص فٟ ط١ٌٛي حٌىَٙرخء 

ٚطؼي حٌزل١َحص حٌؼٌرش ِوِْ 

١ٌٍّخٖ حٌؼٌرش ٚطلفع حٌزل١َحص 

١ِخٖ حألٔٙخٍ ِٓ ح١٠ٌخع فٟ 

حٌزلخٍ حٌىز١َس ٚطّ٘ىً 

حٌزل١َحص ٔمطش حطٜخي ر١ٓ 

حٌزالى حٌظٟ ططً ػ١ٍٙخ ٚطل٢١ 

رٙخ 

رل١َس ل٠ِٚٓ ـ 1

أوزَ رل١َس فٟ حٌؼخٌُ ٟ٘ 

رل١َس ل٠ِٚٓ ٟٚ٘ طّٔٝ رلَحً 

١ض رل١َس ل٠ِٚٓ ّّ ُٔ  أٚ رل١َس ف
 رٌٙح حالُٓ ٔٔزش اٌٝ ِي٠ٕش

خ ٓزذ  ل٠ِٚٓ حإل٠َح١ٔش ِّ  أ

 

ط١ّٔظٙخ رزلَ ل٠ِٚٓ ف١ؼٛى 

اٌٝ ١ز١ؼش ١ِخ٘ٙخ حٌّخٌلش 

ٚطُؼّي رل١َس ل٠ِٚٓ ِٓ حٌزلخٍ 

حٌٔزغ حٌظٟ وخٔض طَر٢ لخٍحص 

حٌؼخٌُ حٌمي٠ُ رزؼ٠ٙخ ٟٚ٘ 

آ١ٓخ ٚأف٠َم١خ ٚأٍٚٚرخ 

ٚطفًٜ رل١َس ل٠ِٚٓ لخٍس 

آ١ٓخ ػٓ أٍٚٚرخ ٚطؼظزَ 

رل١َس ل٠ِٚٓ ػخٟٔ أوزَ 

حٌّٔطلخص حٌّخث١ش حٌغ١ٕش 

رخٌٕف٢ ٚطزٍغ ِٔخكظٙخ كٛحٌٟ 

 ٚطظمخُٓ 2و370,000ُ

ٗٛح١ت رل١َس ل٠ِٚٓ هّْ 

ىٚي رٕٔذ ِؼ١ٕش طوظٍف ٌٖ٘ 

حٌٕٔذ ٌؼيس أٓزخد ١ٓخ١ٓش 

ٚحلظٜخى٠ش طظؼٍّك رؼَٚحطٗ 

ٚحٓظغالٌٙخ ٌٖٚ٘ حٌيٚي ٟ٘ 

وخُحهٔظخْ ٚطَوّخٔٔظخْ 

 َٗلخً ٚأًٍر١ـخْ غَرخً 
 ١ٍٓٚٚخ ّٗخالً ٚا٠َحْ ؿٕٛرخً 

خ ػّك حٌزل١َس ف١زيأ ِٓ  ِّ أ

ػَ٘س أِظخٍ ػٍٝ حٌٔٛحكً 

حٌّ٘خ١ٌش ح١ٌَٓٚش ٠ِٚىحى ِٓ 

 ِظَحً فٟ 788 ِظَحً اٌٝ 180

ح٢ٌٓٛ أِخ فٟ حٌـٕٛد رخٌمَد 

ِٓ حٌٔٛحكً حإل٠َح١ٔش ف١ًٜ 

 ِظَحً فٟ ك١ٓ 960حٌؼّك اٌٝ 

ً ألٜٝ ػّك ٌٙخ فٟ  ـّ ُٓ
 ِظَحً 1023ؿٕٛرٗ ٚ٘ٛ 

  ٚطٛؿي فٟ رل١َس ل٠ِٚٓ
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ػَٚس ّٓى١ش وز١َس ط٘ظًّ ػٍٝ 

أٔٛحع ِليىس ِٓ حألّٓخن ِؼً 

ؽ  ََ ّٓه حٌىخف١خٍ ٚحٌٌٞ ٠ُٔظو

ِٓ ر١ٟٛٗ ِخىس حٌىخف١خٍ حٌؼ١ّٕش 

ٚحٌغ١ٕش رخٌفٛحثي وّخ ٠ؼ١ٖ فٟ 

 ٔٛػخً ِٓ 78حٌزل١َس ِخ ٠مخٍد 

خ حألٔٙخٍ حٌظٟ طّٜذ  حألّٓخن ِّ أ

فٟ رل١َس ل٠ِٚٓ فٟٙ ِظؼيىس 

ٙخ ٚأػظّٙخ َٔٙ حٌفٌٛغخ  ّّ ِٓ أ٘

حٌٌٞ طؤطٟ ِؼظُ ١ِخٖ حٌزل١َس 

ِٕٗ ِٜٚيٍٖ ١ٍٓٚخ ٕٚ٘خن 

َٔٙ ط٠َ١ه حٌمخىَ ِٓ ١ٍٓٚخ 

خ َٔٙ حألٍٚحي فّٜيٍٖ  ِّ أ٠٠خً أ

وخُحهٔظخْ ٠ٜٚذ فٟ حٌزل١َس 

أ٠٠خً َٚٔٙ وٍٛح ِٜٚيٍٖ 

ؿ٠ٍّٛٙش أًٍر١ـخْ ٚحٌَٕٙ 

حألر١ٞ ِٜٚيٍ ١ِخ٘ٗ ٟ٘ 

  ا٠َحْ

 رل١َس ٓٛر٠َ١ٍٛـ  2

الخمس  العظمى البحٌرات إحدى

فً أمرٌكا الشمالٌة وأكبر بحٌرة 

ٚػخٟٔ أوزَ رل١َس  عذبة فً العالم

ِٓ ك١غ حٌّٔخكش حإلؿّخ١ٌش 

ٚػخٌغ أوزَ رل١َس ِٓ ك١غ 

حٌلـُ ٟٚ٘ أوزَ رل١َس فٟ 

 كما أنها أعمق أ٠َِىخ حٌّ٘خ١ٌش

بحٌرة بٌن بحٌرات أمرٌكا 

الشمالٌة وأعالها ارتفاعاا عن 

مستوى سطح البحر ومن هنا 

جاء اسمها الذي أطلقه علٌها 

التجار الفرنسٌون األوائل وٌعنً 

تقع  بالفرنسٌة البحٌرة العلٌا

بحٌرة سوبٌرٌور على الحدود 

الدولٌة بٌن الوالٌات المتحدة 

 200وكندا وتغذي أكثر من 

ٌُقال إنه هناك  نهر لذلك 

 سوبٌرٌور لتغطٌة الٌابس فً ما 

أمرٌكا الشمالٌة والجنوبٌة 
وتنتشر على سطح البحٌرة 

 أعداد كبٌرة من الجزر

 2 و82,414ُِٔخكظٙخ 

وُ ٠ٚ563زٍغ ١ٛي حٌزل١َس 

فٟ ك١ٓ ٠ًٜ ػَٟٙخ اٌٝ 

خ ػّمٙخ ف١ًٜ اٌٝ 257 ِّ وُ أ

 ِظَحً ٠ٚؼٛى ٓزذ 406

طّ٘ىٍٙخ اٌٝ حٌظلَوخص حٌـ١ٍي٠ش 

 فٟ طٍه حٌّٕطمش

 :رل١َس ف١ىظ٠ٍٛخ ـ 3

وتقع  تسمى أٌضاا بحٌرة نٌانزا
 دول أفرٌقٌة كٌنٌا 3فً 

وأوغندا وتنزانٌا وتضم أكثر 
 جزٌرة فً الجزء 3000من 

الشمالً الغربً من 
البحٌرة وتعد من أكبر بحٌرات 
إفرٌقٌا من حٌث المساحة وهً 
أكبر بحٌرة استوائٌة فً العالم 
وأكبر بحٌرة فً العالم للمٌاه 

العذبة من حٌث المساحة 
وسمٌت باسم الملكة فٌكتورٌا 

على ٌد جون هانٌنج سبٌك 
الضابط فً الجٌش الهندي 

 اكتشف هذه البرٌطانً الذي
٪ 80البحٌرة التً تتلقى نحو 

من احتٌاجاتها من المٌاه بعد 
تنتشر  هطول األمطار مباشرة

حول البحٌرة المنتجعات التً 
تضمن التمتع بالسحر 

اإلفرٌقً فتبلغ مساحتها 
 ٟٚ٘ أوزَ رل١َس 2و69,485ُ

حٓظٛحث١ش ٚػخٟٔ أوزَ رل١َس 

١ٌٍّخٖ حٌؼٌرش فٟ حٌؼخٌُ ٠زٍغ 

خ 40ِظ٢ٓٛ ػّمٙخ  ِّ  ِظَحً أ

 ِظَحً 84ألٜٝ ػّك ٌٙخ فٙٛ 

 84ٚطلظٛٞ فٟ ىحهٍٙخ ػٍٝ 

 ؿ٠َِس

 :رل١َس ٍْ٘ٛٚ ـ4

 2ٟ٘ٚو59,596ُِٔخكظٙخ 

 

ِٓ أوزَ حٌزل١َحص فٟ أ٠َِىخ 

 و331ُحٌّ٘خ١ٌش ٠ٚزٍغ ١ٌٛٙخ 

خ 295ر١ّٕخ ٠زٍغ ػَٟٙخ  ِّ وُ أ

 ِظَحً 59ِظ٢ٓٛ ػّمٙخ فٙٛ 

ٚطّ٘ىٍض حٌزل١َس رفؼً 

حٌلَوخص حٌـ١ٍي٠ش ِٜٚخىٍ 

َٔٙ ٓخٔض ِخٍٞ  ١ِخ٘ٙخ ّ٘خ

 ١٠ِٚك ِخو١ٕخن

: رل١َس ١٘١ِغخْـ 5

ٟ٘  طٛؿي فٟ أ٠َِىخ حٌّ٘خ١ٌش

حٌزل١َس حٌٛك١يس حٌظٟ طمغ 

رؤوٍّٙخ ّٟٓ كيٚى حٌٛال٠خص 

حٌّظليس ٚػخٟٔ أوزَ رل١َس ِٓ 

حٌزل١َحص حٌوّْ ِٓ ك١غ 

ٚحٌؼخٌؼش ِٓ ك١غ  حٌلـُ

حٌّٔخكش ٚطغطٟ ِٔخكظٙخ أوؼَ 

  أٌف ١ًِ َِرغ22،000ِٓ 

طؼٕٟ وٍّش ١٘١ِغخْ فٟ 

حألٓخّ حٌّخء حٌؼظ١ُ ٚحٌـِء 

حٌّ٘خٌٟ ِٓ حٌزل١َس ِؤ٘ٛي 

رخٌٔىخْ ٚطظ١ِّ حٌزل١َس 

رٛؿٛى ٚٓخثً ِظؼيىس ِٓ 

حٌظَف١ٗ ح١ٌٔخكٟ ِغ حٌؼي٠ي ِٓ 

ِٜخثي حألّٓخن فٟ حٌزل١َس 

ٚطّظٍه ِٛلؼخً ِظ١ِّ ك١غ 

  ٚال٠خص فٟ كيٚى4ط٘ظَن 

، ا١ٌٕٛٞ  ٌزل١َس ٠ٚٔىٛٔٔٓح

، أي٠خٔخ ،١٘١ِٚـخْ ِٔخكظٙخ 

 ٚطلظٛٞ ػٍٝ 2و58,016ُ

ِٓ ح١ٌّخٖ ٠ًٜ 3وُ 4,918

وُ فٟ ١494ٛي حٌزل١َس اٌٝ 

وُ 190ك١ٓ ٠ًٜ ػَٟٙخ اٌٝ 

خ أػّك ٔمطش ف١ٙخ فظًٜ اٌٝ  ِّ أ

 ِظَحً ٠َٚؿغ ٓزذ 282

 طّ٘ىٍٙخ اٌٝ حٌلَوخص حٌـ١ٍي٠ش

 : رل١َس طٕـخ١ٔمخ ـ6

 ٟٚ٘ 2و32,893ُِٔخكظٙخ 

 أ١ٛي رل١َس ١ٌٍّخٖ حٌؼٌرش فٟ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حٌؼخٌُ ف١ًٜ ١ٌٛٙخ اٌٝ 

وُ فٟ ك١ٓ ٠ًٜ 677

وُ ولي ألٜٝ 50ػَٟٙخ اٌٝ 

ٍٙخ ف١ؼٛى اٌٝ  خ ٓزذ ط٘ىُّ ِّ أ

 حٌلَوخص حٌظىظ١ٔٛش حأل١ٍٟش

 :رل١َس رخ٠ىخي ـ7

رل١َس ػظ١ّش طمغ فٟ 

 فٝ ١ٍٓٚخ ؿٕٛد ١ٓز٠َ١خ 

ٟٚ٘ أػّك رل١َس ١ِخٖ ػٌرش 

 ِظَحً 1642فٟ حٌؼخٌُ رؼّك 

٠ٕٚوفٞ ف١ٙخ ٓطق حٌّخء 

ِظَحً طلض  1281رّميحٍ 

ِٔظٜٛ ٓطق حٌزلَ ر١ّٕخ 

 ٠744.4زٍغ ِظ٢ٓٛ ػّمٙخ 

خ لخع حٌزل١َس ف١َطفغ  ِّ ِظَحً أ

 ِظَحً طلض 11865اٌٝ 

ِٔظٜٛ ٓطق حٌزلَ ٚطظٛحؿي 

حٌٜوٍٛ حٌَٓٛر١ّش ػٍٝ 

أ١ٍٟش حٌزل١َس ك١غ طلظٛٞ 

ٍش ٚلي  ّٜ ػٍٝ ٓـالص ِف

ط٘ىٍض رٔزذ حٌظغ١َحص 

حٌلخٍٛش فٟ ِٕطمش حٌٜيع 

ٚطؼي رل١َس رخ٠ىخي  حٌظىظٟٛٔ

ِٓ أليَ حٌزل١َحص ٚطزٍغ 

  َِرغ2 و31500ُِٔخكظٙخ 

 ٠ٚ25ميٍ ػَّ حٌزل١َس رـ

١ٍِْٛ ٕٓش ٌٌٌه ٟ٘ ِٓ أليَ 

رل١َحص حٌؼخٌُ ِٚيٍؿش ٌِٕ 

 ػٍٝ لخثّش 1996حٌؼخَ 

حٌظَحع حٌؼخٌّٟ ١ٔٛ١ٌٍٔىٛ 

 َٔٙحً ٠ٚ336ٜذ ف١ٙخ 

٠ًٜٚ كـُ حٌّخء فٟ كٟٛٙخ 

 أٌف و١ٍٛ 23اٌٝ ِخ ٠مخٍد 

 %20ِظَ ِىؼذ ِّخ ٠ؼخىي 

ِٓ حكظ١خ١ٟ ح١ٌّخٖ حٌؼٌرش 

حٌؼخٌّٟ ٠ٚؼ١ٖ رٙخ كٛحٌٟ 

 ٔٛع ِٓ حألّٓخن وّخ 2000

طظ١ِّ ربلزخي ح١ٌٔخف ػٍٝ 

حٌّٕطمش ٌّخ طظّظغ رٗ ِٓ 

أٔٛحع ِٓ حٌٕزخطخص حٌظٟ طّٕٛ 

كٛي حٌزل١َس ٚأٗىخي حٌز١ٛص 

حٌو٘ز١ش حٌٜغ١َس حٌّوزؤس فٟ 

حٌٛى٠خْ رخإلٟخفش اٌٝ ه١ٍؾ 

رٔىخ١ٔخ حٌٌٞ ٠ؼَف رخٌو١ٍؾ 

 حٌيحفت

 رل١َس حٌيد حٌىز١َ ـ 8

 ٟٚ٘ 2 و31,080ُِٔخكظٙخ 

ٍحرغ أوزَ رل١َس فٟ أ٠َِىخ 

حٌّ٘خ١ٌش ٠ًٜٚ ١ٌٛٙخ اٌٝ 

وُ فٟ ك١ٓ ٠ًٜ 320

أِخ  و175ُػَٟٙخ اٌٝ 

 71.7ِظ٢ٓٛ ػّمٙخ فٙٛ 

ِظَحً ِٜٚيٍ ١ِخ٘ٙخ ٘ٛ َٔٙ 

حٌيد حٌىز١َ ٚطظ١ِّ حٌزل١َس 

رخٔوفخٝ ىٍؿخص حٌلَحٍس 

ف١ٙخ ر٘ىً وز١َ فٟ فًٜ 

 .حٌ٘ظخء

 ِالٜٚرل١َس  ـ 9

ٚحكيس ِٓ حٌزل١َحص حٌؼظّٝ 

حإلف٠َم١ش ٚطمغ ر١ٓ ِالٚٞ 

ُِٚٛحِز١ك ٚطِٕح١ٔخ ٚطؼَف 

رزل١َس ١ٔخٓخ أٚ الؿٛ ١ٔخٓخ 

فٟ ُِِٛز١ك ٚطؼي رل١َس 

ِالٚٞ ػخٟٔ أػّك رل١َحص 

اف٠َم١خ ٚطّظي ٗٛح١جٙخ فٟ 

غَد ُِِٛز١ك َٗق ِالٚٞ 

ٟٚ٘ رل١َس  ٚؿٕٛد طِٕح١ٔخ

أف٠َم١ش طمغ فٟ َٗق لخٍس 

أف٠َم١خ ٚطؼظزَ رل١َس ِالٚٞ 

ػخٌغ أوزَ رل١َس فٟ أف٠َم١خ 

ٚػخٟٔ أػّك رل١َس ف١ٙخ أ٠٠خً 

 2و30,044ُِٔخكظٙخ  ًٛص

 ِظَحً أِخ ١ٌٛٙخ 706ػّمٙخ اٌٝ 

وُ ٚطمغ حٌزل١َس ػٍٝ 579ف١زٍغ 

 ِظَحً فٛق ٓطق 500حٍطفخع 

 4حٌزلَ ٚطىٛٔض ٌِٕ كٛحٌٟ 

ٚٓزذ ط٘ىٍٙخ ٘ٛ حٔفٜخي 

حٌٜفخثق حٌظىظ١ٔٛش ػٓ رؼ٠ٙخ 

ُّ رل١َس ِخالٚٞ أٚ  أٌف ػخَ ط٠

 ٔٛع 1000رل١َس ١ٔخٓخ كٛحٌٟ 

ِٓ حألّٓخن طؼّي ػخٌغ أوزَ 

رل١َس فٟ أف٠َم١خ رطٛي ٠ًٜ 

 ١ِالً ٚرؼَٝ ٠مّيٍ رـ 363اٌٝ 

 ١ِالً ٠ًٜ ػّمٙخ اٌٝ 50

  لي2300َ

:  رل١َس حٌَل١ك حٌؼظّٝـ 10

ٚطمغ فٟ 2و28,930ُِٔخكظٙخ 

أ٠َِىخ حٌّ٘خ١ٌش ٠ًٜٚ ػّمٙخ 

ِٜٚخىٍ ١ِخ٘ٙخ   ِظَحً 614اٌٝ 

ّ٘خ َٔٙ ٘خٞ َٚٔٙ ِخوِٕٞ 

ٚطىْٛ ١ِخ٘ٙخ ِظـّيس فٟ ِؼظُ 

  أ٠خَ حٌٕٔش
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ٌمي وؼَ حٌلي٠غ ػٓ ِٜخىٍ 

حٌّؼٍِٛخص حٌّلٛٓزش أٚ 

حالٌىظ١َٔٚش ٚحٌَٕ٘ حالٌىظَٚٔٝ 

ِٚـظّغ ال ٍٚلٝ ٚرخٌظخٌٟ 

 ِٜخىٍ ِؼٍِٛخص ال ٍٚل١ش

حٌٔئحي حٌٌٞ ٠طَف ٔفٔش ٕ٘خ 

ِخ ٟ٘ ٌٖ٘ حٌّٜخىٍ ً٘ ٟ٘ 

حٌّٜخىٍ حٌظم١ٍي٠ش حٌّطزٛػش 

حٌظٟ طؼٛىٔخ ػ١ٍٙخ فٟ ِىظزخطٕخ 

رٛػخء ؿي٠ي أَ ِؼٍِٛخص طزغ 

 اٌىظ١َٔٚخ ِٓ ِٕظـ١ٙخ حأل١١ٍٛٓ
حإلؿخرش ػٍٝ ٌ٘ح حٌٔئحي كيى٘خ 

رٟٛٛف ٌٚفَى الٔىٔظَ فٟ 

حطـخ١٘ٓ ال ػخٌغ ٌّٙخ فٝ كي٠ؼش 

ػٓ حٌَٕ٘ حالٌىظَٚٔٝ ّٚ٘خ 

 ـ  :وخ٢طٟ

:- حإلطـخٖ حألٚي 

اْ وً ِخ ِظٛفَ كخ١ٌخ ِٓ 

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص حإلٌىظ١َٔٚش 

ّٟٓ  لٛحػي ٚرٕٛن ِؼٍِٛخص

حالطٜخي حٌّزخَٗ أٚ حأللَحٙ 

حٌّىظِٕس ٚحٌ٘خثؼش فٟ حٌّىظزخص 

َِٚحوِ حٌّؼٍِٛخص ٚغ١َ٘خ ِٓ 

حٌـٙخص حٌظٟ طظؼخًِ ِغ ٌٖ٘ 

حٌظم١ٕخص ٟ٘ فٟ حٌٛحلغ ٔفْ 

حٌّٜخىٍ حٌٍٛل١ش حٌظم١ٍي٠ش آٌظٟ 

وٕخ ٚال ِٔحي ٔظؼخًِ ِؼٙخ 

٠ِّٛٔخ ٚطَط١زخ وٕٚ ٌٚىٕٙخ 

طوِْ ٚطزغ أٚ طٔظَؿغ 

ٚرؼزخٍس  وّؼٍِٛخص اٌىظ١َٔٚخ

أهَٜ أٔٙخ أٛال ِطزٛػخص 

ٍٚل١ش ٚكظٝ ػٕيِخ طظَٙ ػٍٝ 

حٌ٘خٗش طىْٛ حٌّؼٍِٛخص َِطزش 

 وّخ ٘ٛ حٌظَط١ذ حٌّؼٙٛى فٟ

 

ٛفلخص حٌىظخد أٚ حٌّطزٛع 

حأل١ٍٛآْ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ٌّٜخىٍ 

حٌّؼٍِٛخص حالٌىظ١َٔٚش ٠ؼٕٝ 

فم٢ حٓظويحَ حٌلخٓزخص 

حالٌىظ١َٔٚش ِغ ٚٓخثً حالطٜخي 

ػٓ رؼي الٔظخؽ ٚطٛف١َ ٚرغ 

حٌّؼٍِٛخص حٌّطزٛػش ػٍٝ 

حٌىظ١َٔٚخ آٌٟ  ٍٚق ٚالطِحي

حٌّٔظف١ي ٚغخٌزخ ِخ طىْٛ 

ِؼٍِٛخص رز١ٍٛغَحف١ش أٚ 

فويِش حٌزغ  ٜٔٛٙ وخٍِش

ح٢ٌٟ حٌّزخَٗ ٌٍّٛٓٛػش 

حٌز٠َطخ١ٔش أٚ ى١ًٌ ى٠ٍٚخص 

ِؼ١ٓ ٠مٜي رٙخ حٌلٜٛي ػٍٝ 

ٔفْ طَط١ذ حٌّؼٍِٛخص فٟ 

ٛفلخص حٌّٛٓٛػش أٚ حٌي١ًٌ 

ٌٚىٓ اٌىظ١َٔٚخ 

:- حالطـخٖ حٌؼخٟٔ

أِخ ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص 

حإلٌىظ١َٔٚش رخٌّفَٙٛ حٌّظطٍٛ 

فٟٙ ال طٍغٝ ٚؿٛى حٌٛػخء 

حٌٍٛلٟ فلٔذ رً طئِٓ 

حالطٜخي حٌّزخَٗ ر١ٓ ِٕظؾ 

حٌّؼٍِٛخص ِٓ ؿٙش ٚحٌّٔظف١ي 

ِٕٙخ أٚ ِٔظويِٙخ ِٓ ؿٙش 

ػخ١ٔش رً ٚطٙيف اٌٝ حٌظغ١١َ 

حٌ٘خًِ فٟ حٌز١ٕخْ حٌّؤٌٛف 

ٌ٘ىً حٌٍٛلش أٚ حٌىظخد 

حٌّطزٛع ف٠ّٓ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ 

١ٓىْٛ ِٜيٍ حٌّؼٍِٛخص غ١َ 

ٍٚلٟ ٌِٕ حٌزيح٠ش ١ٓٚظَٙ 

فمَحص ِظؼيىس الْ  ػٍٝ ٗىً

وً ِئٌف ١ٓمَٛ ربىهخي 

 حٌز١خٔخص حٌوخٛش رّئٌفش

ٚٚفك رَِـ١خص هخٛش ِؼيس 

ٌٌٙح حٌغَٝ ط٠ّٓ حٌظ١١ِّ ر١ٓ 

حٌفمَحص حٌّوظٍفش فٟ حٌّمخٌش 

حٌٛحكيس أٚ حٌفٜٛي حٌّوظٍفش 

ِٓ حٌىظخد حٌٛحكي ٠ٌّخْ 

حالٓظَؿخع حٌّٕظُ ٚ٘ىٌح 

١ٓىْٛ رخٓظطخػش حٌّٔظف١ي 

حٌظـٛي رل٠َش ّٟٓ حٌّٜخىٍ 

حٌّظخكش ٌٗ ػزَ ٗزىخص 

حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ طَر٢ حٌّئٌف١ٓ 

رخٌّٔظفي٠ٓ ٚحٌٕخ٠َٗٓ 

ٚٚٓطخء حٌّؼٍِٛخص فٟ كٍمش 

حطٜخ١ٌش اٌىظ١َٔٚش ِظىخٍِش 

ٔظخؽ حٌفىَٞ حإلٔٔخٟٔ حالطـؼً 

فٟ ِظٕخٚي ٠ي وً حأل١َحف 

حٌّؼ١ٕش ر٘ىً ِزخَٗ أٚ غ١َ 

ِزخَٗ ١ٜٓٚزق رخإلِىخْ فظق 

كٛحٍ اٌىظَٟٚٔ ر١ٓ ٌٖ٘ 

حأل١َحف  

أٔٛحع ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص 

:- حإلٌىظ١َٔٚش 

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص : أٚال

حإلٌىظ١َٔٚش كٔذ حٌظغط١ش 

- 1ٚحٌّؼخٌـش حٌّٟٛٛػ١ش 

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص حٌّٟٛٛػ١ش 

ًحص حٌظوٜٜخص حٌّليىس 

:- ٚحٌيل١مش 

تً تتناول موضوعا الوهى 

محددا أو موضوعات ذات 

عالقة مترابطة مع بعضها أو 

فً فرع من فروع المعرفة 

وماله عالقة بهذا الفرع وٌطلق 

  Boutique)3 مصطلح علٌها

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنة ال ٌزٌد عدد قواعد البٌانات 

قاعدة وغالبا  (25)فٌها على

ما تكون المعالجة موضوعٌة 

 متعمقة

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص - 2

حٌّٟٛٛػ١ش ًحص حٌظوٜٜخص 

حٌ٘خٍِش أٚ طؼَف أك١خٔخ رغ١َ 

:- حٌّظوٜٜش 

ٚطّظخُ رخ١ٌٌّٛ٘ش ٚحٌظٕٛع 

حٌّٟٛٛػٟ ٌمٛحػي حٌز١خٔخص 

آٌظٟ طل٠ٛٙخ اٟخفش آٌٟ وؼَس 

ٌٖ٘ حٌمٛحػي آٌظٟ ط٠ِي ىحثّخ 

ػٍٝ حٌو١ّٔٓ ٚطًٜ آٌٟ 

ر٠ؼش ِجخص فٝ رؼٞ حٌلخالص 

٠ٚطٍك ػ١ٍٙخ ِٜطٍق 

Supermarket) 4)  ٚطف١ي

حٌّظو١ٜٜٓ ٚغ١َ 

حٌّظو١ٜٜٓ ػٍٝ حٌٔٛحء ِٚٓ 

(  DIALOG)أَٗٙ٘خ 

: ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص حٌؼخِش - 3

ٟٚ٘ ًحص طٛؿٙخص اػال١ِش 

١ٓٚخ١ٓش ٌٚؼخِش حٌٕخّ رغٞ 

حٌٕظَ ػٓ طوٜٜخطُٙ 

ِٚٔظ٠ٛخطُٙ حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼمخف١ش  

:- ٠ّٚىٓ حْ ٔمّٔٙخ اٌٝ 

مصادر المعلومات اإلخبارٌة ـ 

 والسٌاسٌة 

مصادرالمعلومات التلٌفزٌونٌة ـ 

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص : ػخ١ٔخ 

حإلٌىظ١َٔٚش كٔذ حٌـٙخص 

 : حٌّٔجٌٛش ػٕٙخ ٚطمُٔ وخ٢طٟ

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص - 1

اٌىظ١َٔٚش طخرؼش ٌّئٓٔخص 

طـخ٠ٍش ٟٚ٘ طىْٛ ٘يفٙخ حألٚي 

٘ٛ حٌَرق حٌّخىٞ ٚطظؼخًِ ِغ 

حٌّؼٍِٛخص ؤٍؼش طـخ٠ٍش 

٠ّٚىٓ حْ طىْٛ ِٕظـش حٚ 

١ٓطش   ٚٚأُِٛػش 

 مصادر المعلومات- 

 حإلٌىظ١َٔٚش حٌظخرؼش 2

ٌّئٓٔخص غ١َ طـخ٠ٍش ٌٖٚ٘ 

حٌّئٓٔخص ال طٙيف ٌٍَرق 

حٌّخىٞ وؤٓخّ فٟ طمي٠ّٙخ 

ٌٍويِخص حٌّؼٍِٛخط١ش  رميٍ ِخ 

طزغٟ حأل٘يحف حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼمخف١ش 

ٚهيِش حٌزخكؼ١ٓ  ٠ّٚىٓ أْ 

طّظٍىٙخ أٚ طَ٘ف ػ١ٍٙخ 

– : حٌـٙخص حٌظخ١ٌش 

ِئٓٔخص ػمخف١ش وخٌـخِؼخص -  أ

ٚحٌّؼخ٘ي ٚحٌَّحوِ حٌؼ١ٍّش  

ؿّؼ١خص ِٕٚظّخص ال١ّ١ٍش -  د

ٚى١ٌٚش  

١٘جخص كى١ِٛش أٚ ِ٘خ٠ٍغ -  ؽ

ِ٘ظَوش طٌّٛٙخ حٌلىِٛخص أٚ 

ح١ٌٙجخص حٌّ٘ظَوش فٟ حٌَّ٘ٚع 

مصادر المعلومات :- ثالثا 
اإللكترونٌة وفق نوع 

  المعلومات
مصادر المعلومات - 1

 ـ:اإللكترونٌة الببلٌوغرافٌة 
وهً األكثر شٌوعا واألقدم فً 

 الظهور من بٌن مصادر

حٌّؼٍِٛخص حإلٌىظ١َٔٚش  فٟٙ 

طميَ حٌز١خٔخص حٌزز١ٍٛغَحف١ش 

حٌٛٛف١ش ٚحٌّٟٛٛػ١ش حٌظٟ 

طل١ٍٕخ أٚ طَٗئخ اٌٝ حٌٕٜٛٙ 

حٌىخٍِش ِغ ِٔظوٍٜخص ٌظٍه 

حٌٕٜٛٙ أٚ حٌّؼٍِٛخص  

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص - 2

 ـ:حإلٌىظ١َٔٚش ًحص حٌٕٚ حٌىخًِ

ٟٚ٘ طٛفَ حٌٕٜٛٙ حٌىخٍِش 

ٌٍّؼٍِٛخص حٌّطٍٛرش وّمخالص 

ٚرلٛع ِئطَّحص حٚ ٚػخثك 

وخٍِش حٚ ٛفلخص ِٓ ٛلف حٚ 

طمخ٠ٍَ حٚ ِطزٛػخص كى١ِٛش  

ٚلي ظَٙص ٌظغطٟ ػـِح فٟ 

حٌٕٛع حألٚي  ٚريأ حالطـخٖ كخ١ٌخ 

ريح ٔلٛ طٛف١َ٘خ رؼي حْ 

حٌّٔظف١يْٚ ال ٠٘ؼَْٚ 

  رخالٍط١خف حٌىخًِ حألٍٟٛ

 خاصة عندما ال تمدهم المصادر 

 

 الببلٌوغرافٌة اإللكترونٌة

الكامل األصلً خاصة بالنص 

عندما تكون هذه 

المصادرخارج المكتبة او 

 مركز المعلومات

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص - 3 

ح١ٌٜٕش ِغ ر١خٔخص ٍل١ّش  

وتضم العدٌد من الكتب 

الٌدوٌة واألدلة خاصة فً 

حقل التجارة وتعطً معلومات 

 نصٌة مختصرة 

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص : ٍحرؼخ 

حإلٌىظ١َٔٚش كٔذ حإلطخكش أٚ 

كٔذ أٍٓٛد طٛفَ حٌّؼٍِٛخص  

مصادر المعلومات - 1

 اإللكترونٌة باالتصال المباشر

ٟٚ٘ لٛحػي حٌز١خٔخص حٌّل١ٍش 

ٚحإلل١ّ١ٍش ٚحٌؼخ١ٌّش حٌّظٛفَس 

ٚحٌّٕظَ٘س حٌظٟ طظ١ق ٌٍّىظزخص 

َِٚحوِ حٌّؼٍِٛخص ٚحٌـٙخص 

حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼمخف١ش فَٛش 

حٌلٜٛي ػٍٝ ِٜخىٍ 

حٌّؼٍِٛخص اٌىظ١َٔٚخ ػٓ 

٠َ١ك ٗزىخص حالطٜخي 

حٌَّطزطش رخٌلخٓزخص حٌّظٛفَس 

. ٌي٠ٙخ ٌٚيٜ حٌّٔظف١ي٠ٓ 

مصادر المعلومات ـ 2

اإللكترونٌة على األقراص 

 ـ :المكتنزة

٠ّٚىٓ حػظزخٍ٘خ َِكٍش 

ِظطٍٛس ٌٍٕٛع حألٚي ٚحطـٙض 

حٌؼي٠ي ِٓ حٌـٙخص ٔلٛ 

حٓظويحَ ٌٖ٘ حٌمٛحػي وزيحثً 

ػٓ هيِش حٌزلغ ح٢ٌٟ رؼي أْ 

طٛفَص حغٍذ ِٜخىٍ 

  حأللَحٙ  حٌّؼٍِٛخص ػٍٝ ٌٖ٘
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ٛ أرٛ ٠ٛٓف ٠ؼمٛد رٓ 

حٓلك رٓ حٌٜزخف رٓ ػزي 

حٌَكّٓ رٓ ِلّي رٓ حألٗؼغ 

ٌَِي فٟ ِي٠ٕش حٌىٛفش  ُٚ حٌىٕيٞ ، 

 800 ـ ٘ـَٞ 184ػخَ 

١ِالىٞ وخْ ٚحٌيٖ آلك أ١َِحً 

ٚ طٕظٟٙ ٍٍٓٔش  ػٍٝ حٌىٛفش

أؿيحىٖ اٌٝ ػَد رٓ للطخْ  ٚ 

وخْ آي ٠ؼمٛد ٠ٔىْٕٛ فٟ 

لَٜ حإلِخٍس حٌٌٞ ٠مغ هٍف 

حٌّٔـي حٌـخِغ حٌىز١َ  طٛفٟ 

حٓلك رٓ حٌٜزخف حٌىٕيٞ فٟ 

أٚحهَ ػٙي ٘خٍْٚ ح١ٌَٗي 

 6ٚوخْ ُػَّ ٠ؼمٛد كٛحٌٟ 

ٕٓٛحص رؼي ٚفخس أر١ٗ آلخق 

أهٌص أَ ٠ؼمٛد  رٓ حٌٜزخف

أَٓطٙخ ٚ ػخىص رُٙ اٌٝ ىحٍ٘خ 

َِٙي حٌىٕيٞ  َٗ فٟ حٌىٛفش ك١غ 

ٚ ِغ أْ  ٕٟٓ ٛزخٖ حألٌٚٝ

اال أٔٗ وخْ  حٌىٕيٞ وخْ ٠ظ١ّخً 

فمي  ِٓ أغٕٝ أغ١ٕخء حٌىٛفش

وخْ ٠ُٔىٓ فٟ ر١ض وخٌمَٜ ًٚ 

كي٠مش وز١َس  وّخ أٔٗ ِٓ أرٕخء 

طؼٍَُّ حٌىٕيٞ فٟ ٕٟٓ  حٌٍّٛن

 ٛزخٖ ِخ ٠ظؼٍّٗ وً ٛزٟ ٍُِٔ

فمي طؼٍُ حٌمَحءس ٚحٌىظخرش 

ٍَ ِٓ  ٚحٌٕلٛ ٚكفع حٌمَآْ ٚوؼ١

حألكخى٠غ حٌٕز٠ٛش ح٠ٌَ٘فش 

ِٚزخىة حٌفمٗ ٚحٌىؼ١َ ِٓ 

 حألٗؼخٍ ٚأٛٛي حٌفٜخكش
ٚوخٔض حٌيٍحٓش فٟ حٌىٛفش كَسً 

ٌَ فٟ أْ ٠وظخٍ  أٞ أْ حٌطخٌذ ك

 ُٗ َٓ ٍُ  فّٓ وخْ ١ٍِٗ ِخ ٠ي

  

 

 
 مولده ونشؤته

ٚ ِٓ وخْ  ٌٍؼٍَٛ ىٍّ حٌؼٍَٛ

١ٍِٗ ٌٍؼٍَٛ حٌي١ٕ٠ش ىٍّ 

ٚ وخْ ١ًِ حٌىٕيٞ اٌٝ  ف١ٙخ

حٌؼٍَٛ حٌي١ٕ٠ش ٚ ػٍَٛ حٌىالَ 

ََ  فخطـٗ ا١ٌٙخ ٚ ىٍٓٙخ َوزُ

حٌىٕيٞ ٚأٛزق فٟ ٓٓ حٌ٘زخد 

ٚ وخْ لي طؼٍُ حٌىؼ١َ ِٓ حٌؼٍَٛ 

حٌي١ٕ٠ش ٚ ػٍَٛ حٌىالَ  ٚ أكْ 

حٌىٕيٞ أْ ١ٍِٗ اٌٝ حٌفٍٔفش 

فخطوٌ لَحٍٖ ريٍحٓش  حوزَ

حٌفٍٔفش  فـِٙ ٔفٔٗ ٚ لٜي 

رغيحى ٌظؼٍُ حٌفٍٔفش ػٍٝ أ٠يٞ 

٠ًٜ حٌىٕيٞ اٌٝ رغيحى  حٌؼٍّخء

ك١غ ٠زيأ ٕ٘خن ريٍحٓش حٌفٍٔفش 

ِٚخ ٠ظًٜ رٙخ ِٓ ػٍَٛ 

ح٠ٌَخ١ٟخص ٚحٌطز١ؼش ٚغ١َ٘خ  

ٌُ ٠ُىٓ أِخَ حٌىٕيٞ اال أْ  ٚ

٠ؼظّي ػٍٝ حٌظَؿّخص حٌظٟ ريأص 

فؤهٌ ٠ظخرغ أؿِحء ٌٖ٘  طظَٙ

حٌىظذ ٚٗخٍن فٟ ٔمٍٙخ ػُ 

٠ٍوٜٙخ ٠ٚؼًّ ػٍٝ 

فخٓظطخع رٌٌه أْ  طف١َٔ٘خ

٠يٍّ وظذ أٍٓطٛ فٟ حٌفٍٔفش 

ٚح١ٌٔخٓش  ٚحٌّٕطك ٚحٌطز١ؼش

ٚ فٟ  ُٚوظُذ ِخ رؼي حٌطز١ؼش

ىٍّ حٌىٕيٞ ُوظُذ  ِـخي حٌطذ

أرمَح١ ٚ ِخي حٌىٕيٞ ٌٙخ ألٔٙخ 

أِخ  حٌؼالؽ حٌطز١ؼٟ طمَٛ ػٍٝ

فٟ ِـخي ح٠ٌَخ١ٟخص فمي ٔزغ 

ف١ٙخ حٌىٕيٞ ٟٚغ ف١ٙخ حٌىؼ١َ 

ِٓ حٌىظذ ٚ حٌَٓخثً ٚ وخٔض 

ح٠ٌَخ١ٟخص طئهٌ ػٓ حل١ٍيّ ٚ 

رط١ٍّّٛ ٚ حهٌ أ٠٠خً ػٓ 

ح٠ٌَخ١ٟخص ٚ  حٌوٛحٍُِٟ أرٛ

 ىٍّ أ٠٠خً ػٍُ حٌفٍه ِٓ وظخد

 
 

حٌّـٔطٟ فمي وخْ حٌىٕيٞ 

٠ؼظزَ أْ طؼٍُ ح٠ٌَخ١ٟخص 

وخْ  ٚحٌفٍه ٍَٟٚس ال ري ِٕٙخ

حػظّخى حٌىٕيٞ فٟ ىٍحٓظٗ ػٍٝ 

ٌغظ١ٓ ّ٘خ ح١ٌٛٔخ١ٔش ٚ 

  ح٠ٌَٔخ١ٔش 

 
   وظخرخً 22حٌفٍٔفش ٌٚٗ ف١ٙخ 

  ٗوظذ8حٌّٕطك ٚ ٌٗ ف١   

  ٗوظخرخً 12حٌلٔخد ٚ ٌٗ ف١   

 ٟرآ وظخ14 ٘خح١ٌٔخٓش ٚ ٌٗ ف 

  15حٌؼٍَٛ حٌطز١ؼ١ش ٚ ٌٗ ف١ٙخ 

  وظخرخً 

  9حألرؼخى ٚحٌّٔخفخص ٌٚٗ ف١ٙخ 

 وظذ

ٌُ ٠ٍُمَّذ حٌىٕيٞ رخٌىؼ١َ ِٓ 

فٍمي ٌُمَِّذ رخٌىٕيٞ  حألٌمخد

ٔٔزش ٌؼخثٍظٗ ٚ ٌُمَِّذ 

رف١ٍٔٛف حٌؼَد ٚ ٌُمَِّذ 

ر١ًٍٔ ح١ٌٔٛف ٚ ٌُمَِّذ 

َٟ حٌىٕيٞ  رخٌف١ٍٔٛف ٚ ُوِٕ

رؤرٛ ٠ٛٓف 

 
 

 ٘ـَٞ 252طٛفٟ حٌىٕيٞ ػخَ 

 ١ِالىٞ ػٓ ػَّ ٠ٕخِ٘ 866 ــ

 ػخِخً ٚ وخْ ٓزذ ٚفخطٗ 68

حٔٗ أ١ٛذ ريحء فٟ ٍوزظٗ 

ٓزََّذ ٌٗ  فخٔظمً ػٍٝ ٍأٓٗ ٚ

َُّٗ هللا ٖححٌٛف ِك ٌمي هَٔ  ٍَ

 حٌؼخٌُ ف١ٍٔٛف حٌؼَد
 

 
 مإلفاته

 
 القابه

 
 وفاته



 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

حٌّٛلغ حٌـغَحفٟ 

 طمغ ؿٍِ حٌمَّ ؿٕٛد لخٍس أف٠َم١خ فٟ حٌّل٢١ 

حٌٕٙيٞ ر١ٓ ّٗخي غَد ِيغ٘مَ ٚحٌٔخكً 

حٌّ٘خٌٝ ٌُِّٛز١ك أٞ ػٕي حٌّيهً حٌّ٘خٌٟ ٌمٕخس 

ُِِٛز١ك ٚوٛٔٙخ ِـّٛػش ِٓ حٌـٍِ فٟٙ ال 

 ٠ٛؿي ٌٙخ أٞ كيٚى ر٠َش ِغ أٞ ىٌٚش

 ٓزذ حٌظ١ّٔش

 طؼٛى ٌٖ٘ حٌظ١ّٔش اٌٝ أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٟٔ 

ٌٍٙـَس ٠َٚؿغ حٌزؼٞ ٓزذ حٌظ١ّٔش اٌٝ أْ 

ٚح٠ٌٌٓ طؼٛى أٌُٛٛٙ اٌٝ ِٔم٢ - حٌَكخٌش حٌؼَد 

ك١غ ٘زطٛح ػٍٝ ٓخكً ٌٖ٘ - ٚك٠َِٛص ٚػيْ

حٌـٍِ ٚوخْ حٌمَّ آٌٔحن ريٍحً ٌٌٌه أ١ٍمٛح ػ١ٍٙخ 

حُٓ ؿٍِ حٌمَّ ٚرؼٞ ح٢ٍحء طؼِٚ حٌٔزذ اٌٝ 

  وْٛ ٌٖ٘ حٌـٍِ ط٘زٗ حٌمَّ فٟ ٗىٍٙخ

ِؼٍِٛخص ػٓ ؿٍِ حٌمَّ 

 ٚػيى ٓىخْ ؿٍِ 2 و2170ُ طزٍغ ِٔخكظٙخ 

حٌمَّ ٚفمخً ٌٍظمي٠َحص حٌظٟ أػٍٕٙخ حٌزٕه حٌيٌٟٚ 

 ّٔٔش ٚحٌٍغش 734.917َ رٍغ 2013ػخَ 

ح١ٌَّٓش ف١ٙخ ٟ٘ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚوٌٌه حٌٍغش 

حٌف١َٔٔش ٚحٌم٠َّش ٟٚ٘ ه٢١ٍ ر١ٓ حٌٍغش 

 حٌٔٛحك١ٍش ٚحٌؼَر١ش

ػخىحص ٚطمخ١ٌي حٌٔىخْ  

ِٓ حٌّؼَٚف ػٓ ٓىخْ ؿٍِ حٌمَّ أُٔٙ 

٠ّظخُْٚ رخٌّٔخكش ٚحٌط١زش ٚطَحرطُٙ حٌمٛٞ ِغ 

ٌُٚٙ ػخىحص  رؼ٠ُٙ حٌزؼٞ ٚرلزُٙ ٌٍؼ٠َي أ٠٠خً 

هخٛش رُٙ ِٚالرْ طؼزَ ػٓ طَحػُٙ ٚط١ُِّّ٘ 

ػٓ غ١َُ٘ ِٕٚٙخ كزُّٙ ٌٍَٔٙ كظٝ ٚلض 

ػخىحطُٙ حٌـ١ٍّش ٚحٌوخٛش  حٌٜزخف ٚوٌٌه ٌي٠ُٙ

رُٙ فٟ اػيحىُ٘ ٚطل١٠َُ٘ ٌَ٘ٙ ٠ٍِخْ اً 

 ٠زيإْٚ حٌظل١٠َ ٌٗ ِٓ َٗٙ ٗؼزخْ ف١ٕ١َْٚ

ِٜخر١ق ِٔخؿيُ٘ ٠ٚىؼَْٚ ِٓ حٌٜالس ٚطالٚس 

حٌمَآْ حٌى٠َُ ف١ٙخ ٚفٟ أٚي ١ٌٍش ِٓ َٗٙ 

٠ٍِخْ ٠لًّ حٌٔىخْ حٌّ٘خػً ٠ٚظٛؿْٙٛ 

ٔلٛ حٌٔٛحكً ف١ٕؼىْ ٟٛء ِ٘خػٍُٙ ػٍٝ 

ٓطق حٌّخء ٠٠َٚرْٛ ١زٛالً حٓظؼيحىحً ٚطَك١زخً 

رميَٚ ٌ٘ح حٌَ٘ٙ ٠َْٚٔٙٚ اٌٝ ٚلض حٌٔلٍٛ 

ٚحأل١ؼّش حٌَث١ٔش ٌي٠ُٙ ٟ٘ حٌؼ٠َي ٚحٌٍلُ 

ِٚٓ حٌفٛحوٗ حٌّخٔـٛ اٟخفش ٌٍل١٠ّخص 

َِٚ٘ٚد حألٔخّ ٚفٛحوٗ ِوظٍفش أهَٜ 

 ٔزٌس طخ٠ٍو١ش ػٓ ليَٚ حٌؼَد ٌـٍِ حٌمَّ 

ٓىٓ ؿٍِ حٌمَّ لي٠ّخً ٗؼٛد ِٓ حٌؼَٕٜ 

حٌّخ١ٌِٞ طالُ٘ حألى١ِْٚٛ ًٌٚه فٟ ػٙي حٌٕزٟ 

١ٍّٓخْ رٓ ىحٚى ػ١ٍّٙخ حٌٔالَ ٚفٟ حٌمَْ 

 حٌوخِْ ٌٍٙـَس ليَ ا١ٌٙخ حٌِٔٛؽ ِٓ ُٔـزخٍ

ٚفٟ حٌمَْ حٌٔخرغ ح١ٌّالىٞ ؿخء ا١ٌٙخ حٌؼَد 

ٚأهٌص رؼٞ  فٍٛٛٙخ حٌي٠ٓ حإلٓالِٟ

حٌٙـَحص حٌؼَر١ش طظٛحفي ا١ٌٙخ ِٓ ح١ٌّٓ 

ٚك٠َِٛص ٚػّخْ ٚوخْ ُِٕٙ ١ٛخىْٚ ٚلي 

ٚح ٕ٘خن ٚريأص طٍه حٌـٍِ طؤهٌ حٌطخرغ  َّ حٓظم

حٌؼَرٟ ٔظ١ـش ًٌه ٚحٔيِؾ حٌؼَد ِغ حٌٔىخْ 

 حأل١١ٍٛٓ

 



  

 ١ٍِْٛ ؿ١ٕٗ ١ِٕخء 546رظىٍفش 

 لخ١َحص 6حإلٓىٕي٠ٍش ٠ؼٍٓ رٕخء 

أػٍٓ ١ِٕخء حإلٓىٕي٠ٍش ػٓ  رل٠َش

 لخ١َحص رل٠َش 6حٌزيء فٟ رٕخء 

ِـِٙس رؤكيع حٌٕظُ حٌّالك١ش 

 546حٌؼخ١ٌّش ًٌٚه رظىٍفش طميٍ رـ

ٚلخي حٌغٕيٍٚ اْ  ١ٍِْٛ ؿ١ٕٗ

حٌمخ١َحص ٠ظُ رٕخإ٘خ ِٓ ِٓ هالي 

اكيٜ حٌَ٘وخص ح١ٕ١ٌٛش ٚٓظىْٛ 

ػٍٝ ١َحُ طَحوظٍُٛ ِظؼيىس 

ٚٓظىْٛ ِِٚىس  حألغَحٝ

رّٕظِٛش ِىخفلش ك٠َك طؼًّ 

رخٌّخء ٚحٌفَٛ ٚحٌٔخثً حٌَغٛٞ 

ٚأٗخٍ حٌغٕيٍٚ اٌٝ أْ لٛس ٗي٘خ 

  ١ًٕخ60 اٌٝ 40ٓظظَحٚف ِٓ 

 و١ٍٛ ٚحص 5000ٚلٛس حٌّخو١ٕش 

ػميس ١٠ِفًخ أْ  13.5َٚٓػظٙخ 

ىهٛي طٍه حٌمخ١َحص حٌويِش 

س رمخء ِي١ٓٔخػي ػٍٝ طم١ًٍ 

حٌٔفٓ فٟ ح١ٌّٕخء رّخ ٠ٔخُ٘ فٟ 

 ٍفغ ِؼيالص حٌ٘لٓ ٚحٌظف٠َغ

 



 

 

 

 

  

 


