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إشغاالت وتعديات

ّٓ ؽ ٝاٌؼغّ ٝغوة اإلٍىٕله٠خ ؽٍّخ َِبئ١خ ِىجوح
إلىاٌخ اإلّغبالد ٚاٌزؼل٠بد ِٚزبثؼخ ِٛاػ١ل اإلغالق
ٚرطج١ك اإلعواءاد االؽزواى٠خ ٚمٌه رٕف١نا ٌزؼٍّ١بد اٌٍٛاء /
ِؾّل اٌْو٠ف ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ ثزىض١ف ؽّالد إىاٌخ
ٚرطج١ك
اٌزؼل٠بد ٚاإلّغبالد ِٚزبثؼخ ِٛاػ١ل اإلغالق
اإلعواءاد االؽزواى٠خ فالي فزوح األػ١بك ٚأّبه ؽ ٝاٌؼغّٝ
إٌ ٝأْ اٌَ١ل إثوا٘ / ٍِٝٛ ُ١هئ ٌ١ؽ ٝاٌؼغّ ٝلل لبك
ؽٍّخ ِىجوح ثّْبهوخ ٍىور١و ػبَ اٌؾٚ ٝعّ١غ اإلكاهاد
اٌّؼٕ١خ ٌّزبثؼخ هفغ اإلّغبالد ٚإىاٌخ اٌزؼل٠بد ِٓ ّٛاهع
اٌؾ ٝرؾم١مب ٌٌٍَٛ١خ اٌّوٚه٠خ ٚإلػبكح االٔٚجب ٛوّب لبِذ
اٌؾٍّخ ثبٌّوٚه ػٍ ٝاٌّؾبي اٌزغبه٠خ ٚاٌّمب٘ٚ ٝاٌىبفٙ١بد
ثْبهع اٌج١طبُ ٛٚو٠ك إٍىٕله٠خ ِطوٚػ ٌّزبثؼخ رٕف١ن
االعواءاد االؽزواى٠خ ِٛٚاػ١ل االغالق ٚرُ غٍك اٌّؾبي
اٌّقبٌفخ ٚرؾو٠و ِؾبٙو ٌٍّقبٌفٚ ٓ١رؾٖ ً١غواِبد
فٛه٠خ ٚوبٔذ اإلٍىٕله٠خ لل ارقند ػلح لواهاد ّٓٙ
اإلعواءاد االؽزواى٠خ ٌٍؾل ِٓ أزْبه ف١و ًٚوٛهٔٚب ؽ١ش
رُ رٕف١ن وبفخ رؼٍّ١بد هئبٍخ اٌٛىهاء ِٓ رقف ٘١ػلك
اٌؼّبي ثلٛ٠اْ اٌّؾبفظخ ٚاألؽ١بء ٚرطج١ك اإلعواءاد
اٌٛلبئ١خ ِٓ اٌزؼمٚ ُ١اٌزط١ٙو ٌٙب ِضً غٍك اٌْٛاٛئ ٚ
اٌّزٕي٘بد ٚرىض١ف األؽ١بء ٌؾّالد ٙج ٜاٌّقبٌفٌ ٓ١مواه
اٌغٍكِٛٚ ،إٍخ غٍك اٌّواوي اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌؾٚبٔبد
ٕٚبالد اٌغِٚ ُ١ؾالد األٌؼبة اإلٌىزو١ٔٚخ ِٕغ األٍٛاق
اٌؼْٛائ١خ األٍجٛػ١خ  ٚػلَ إلبِخ ٍٛق اٌغّؼخ ٍٛٚق
اٌؾّبَ ثبإلٙبفخ إٌ ٝرىض١ف اٌؾّالد ثبألؽ١بء ٌّٕغ رغّؼبد
األٍٛاق اٌ١ِٛ١خ وّب رُ إٕلاه رؼٍّ١بد ِْلكح ثبٌزٛاعل
اٌّ١لأٚ ٝاٌّزبثؼخ اٌٍؾظ١خ ٌألؽ١بء ٚرىض١ف اٌؾّالد ػٍٝ
اٌّمب٘ٚ ٝاٌىبفزو٠بد ٌّٕغ رلف ٓ١اٌْْ١خ ِٚزبثؼخ أػّبي
هفغ اٌمّبِخ ِٚلاِٚخ أػّبي رط١ٙو ٕٕبك٠ك اٌمّبِخ
ٚاٌؾب٠ٚبد ِٚواوي رغّ١غ اٌمّبِخ ػٍَِ ٝز ٜٛاألؽ١بء
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/8/3 :

اٍزّواها ٌٍؾّالد اٌ١ِٛ١خ اٌز٠ ٟم َٛثٙب ؽٟ
اٌؼغّ ٟػٍِ ٟلاه اٌٚ َٛ١ثٕبء ػٍ ٝرٛعٙ١بد
اٌَ١ل اٌٍٛاءِ /ؾّل اٌْو٠ف ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ
ٚعٗ اٌَ١ل االٍزبم /اٌَ١ل اثوا٘ ٍِٝٛ ُ١هئٌ١
ؽ ٟاٌؼغّ ٝثزٛاٌ ٝاٌؾّالد ػٍِ ٟلاه اٌَٛ١
ثّْبهوخ وبفخ اإلكاهاد اٌّؼٕ١خ الػبكح االٔٚجبٛ
ٌْٛاهع اٌؾٚ ٝاىاٌخ االّغبالد  ٚاٌزؼل٠بد ػٍٟ
ؽوَ اٌطو٠ك اٌؼبَ ٚثّْبهوخ اٌَ١ل ٍ /ىور١و ػبَ
اٌؾ ٝلبِذ إكاهح إّغبي اٌطو٠ك ثؼًّ ؽٍّخ إلىاٌخ
اإلّغبالد ثْبهع اٌٙبٔٛفّٚ ً١بهع أٍىٕله٠خ
ٚ٢١رُ إىاٌخ
ِطوٚػ ؽز١ِ ٟلاْ اٌىٍٛ١
االّغبالد ٚاٌزؼل٠بد ٚاٌفوّٚبد ٚاٌجبػخ
اٌغبئٍ ٓ١اٌز ٟرْغً اٌطو٠ك اٌؼب َ ٌّٚزبثؼخ رٕف١ن
االعواءاد االؽزواى٠خ ِٛٚاػ١ل االغالق ٚفالي
اٌؾٍّخ اٌَّبئ١خ ٚاٌزّ ٝبهن فٙ١ب إكاهح اّغبي
اٌطو٠ك ٚهفٔ ِؾالد ٚاٌوٕل اٌج١ئ ٟرُ غٍك
ػلك  ٣ف١الد اللبِخ أفواػ ثٙب
*ف١ال فٍف ٍٛثو ِبهوذ اٌز ٛأَ ثبٌج١طبُ ّبهع
اٌؾٕف١خ
* ف١ال ثغٛاه ٔبك ٜاٌٚجب ٛثبٌج١طبُ ّٙو اٌؼًَ
* ف١ال ثْبهع عجوً٠
ٚرُ اٌزؾفع ػٍ ٝوواٍٚ ٝرواث١ياد ٍّٚبػبد
ٚرُ إ٠لاع اٌّٚجٛٛبد ثغواط اٌؾٝ
ٚلبِذ اٌؾٍّخ فالي ِوٚه٘ب ثغٍك اٌّؾبي
اٌّقبٌفخ ٚهفغ عّ١غ االّغبالد ِٓ اٌطو٠ك اٌؼبَ
ٚإ٠لاع اٌّٚجٛٛبد ثغواط اٌؾٚ ٝارقبم
اإلعواءاد اٌمبٔ١ٔٛخ ؽ١بي اٌّقبٌف.ٓ١
م ـصدر الخبر  :الصفحة الرسمٌة
لحى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2020/8/10 :

التموين والتجارة الداخلية

شنت مدٌرٌة التموٌن باالسكندرٌة حمالت موسعة
214
على مستوى المحافظة أسفرت عن تحرٌر
محضرا بناء على توجٌهات الدكتور  /على مصٌلحى
وزٌر التموٌن والتجارة الداخلٌة واللواء  /محمد
الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة وتحت إشراف
المحاسب /محمد سعد هللا أحمد وكٌل وزارة التموٌن
و التجارة الداخلٌة بتشدٌد الرقابة على المخابز و
االنشطة التموٌنٌة المختلفة للحفاظ على الدعم
ـ قامت إدارة تموٌن العجمى برئاسة  /أحمد سوٌدان
مدٌر اإلدارة و إشراف محمد العدوى رئٌس الرقابة
بحمالت فى نطاق اإلدارة أسفرت عن تحرٌر عدد
14
 16محضر لمخابز بلدٌة مخالفة منها عدد
محضر إنتاج خبز ناقص الوزن  5محاضر عدم حمل
شهادة صحٌة  3محاضر عدم االعالن عن اسعار
السلع الغذائٌة باألسواق محضر لبدال تموٌن مخالف
محضر بٌع سجائر بسعر أزٌد محضرٌن إلدارة مخابز
سٌاحٌة بدون ترخٌص
ـ قامت ادارة تموٌن العامرٌة برئاسة /جابر السٌد
/عادل عبد العال رئٌس
مدٌر اإلدارة و إشراف
الرقابة بحمالت فى نطاق اإلدارة أسفرت عن تحرٌر
عدد  16محاضر لمخابز بلدٌة مخالفة منها عدد 13
محضر انتاج خبز ناقص الوزن  4محاضر عدم حمل
شهادات صحٌة  6محاضر عدم اعالن االسعار على
السلع الغذائٌة باألسواق مقدم للمواطنٌن و حرصا
على المال العام و ضبط األسواق
ـ كما قامت إدارة المنتزة برئاسة /مرتضى أحمد مدٌر
اإلدارة و إشراف  /عصام اللبٌدى رئٌس الرقابة
الخبر :
بحمالتـصد
م
السابعأسفرت عن تحرٌر
الٌومو التى
اإلدارة
فىر نطاق
لمخابز/8 :
بــتـــارٌــــخ
2020منها  12محضر
بلدٌة/6مخالفة
 17محضر
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انتاج خبز ناقص الوزن محضرٌن بٌع سجائر بسعر أزٌد
 5محاضر عدم
 6محاضر عدم حمل شهادات صحٌة
اإلعالن عن األسعار على السلع الغذائٌة باألسواق
محضر ادارة محطة تموٌن سٌارات بدون ترخٌص
محضر لمحطة تموٌن سٌارات لعدم استالمها بنزٌن 80
ـ و قامت إدارة تموٌن شرق برئاسة  /نبٌل محفوظ مدٌر
اإلدارة و اشراف  /عبد القوى عبد الحمٌد رئٌس الرقابة
بحمالت فى نطاق اإلدارة و التى أسفرت عن تحرٌر 13
محضر لمخابز بلدٌة مخالفة منها  12محضر انتاج خبز
بلدى ناقص الوزن  17محضر عدم حمل شهادات صحٌة
 20محضر عدم االعالن عن األسعار و للسلع الغذائٌة و
المنطفات باألسواق محضر بٌع سجائر بسعر أزٌد تحرٌر
محضر بٌع سجائر مستوردة مجهولة المصدر و مصادرة
 41علبة انواع مختلفة ،محضرٌن لمخابز افرنجٌة بدون
ترخٌص
ـ كما قامت ادارة تموٌن برج العرب برئاسة  /حماده جودة
مدٌر اإلدارة و إشراف  /ابراهٌم مرسال رئٌس الرقابة
3
بحمالت فى نطاق اإلدارة و التى أسفرت عن تحرٌر
محاضر لمخابز بلدٌة مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن 5
محاضر عدم االعالن عن أسعار المواد الغذائٌة باألسواق
صحً
ة
 7محاضر عدم حمل شهادات
ـ وّب ّٕذ إكاهح رّ ٍٜٚ ٓ٠ٛثوئبٍخ  ٗٛ /ى٠زِ ْٛل٠و
اٌّل٠و٠خ  ٚإّواف  /ػجلهللا ػضّبْ هئ ٌ١اٌولبثخ ثؾّالد
ِ 11ؾٚو
فٔ ٝطبق اإلكاهح أٍفود ػٓ رؾو٠و ػلك
ٌّقبثي ثٍل٠خ ِقبٌفخ ِٕٙب ػلك ِ 8ؾبٙو إٔزبط فجي ٔبلٔ
اٌٛىْ ِ 10ؾبٙو ػلَ ؽًّ ّٙبكاد ٕؾ١خ ِ 3ؾبٙو
3
ػلَ االػالْ ػٓ اٍؼبه اٌٍَغ اٌغنائ١خ ثبألٍٛاق ،
ِؾبٙو ٌّقبثي ٍ١بؽ١خ ثل ْٚروفٔ١
ـ وّب لبِذ إكاهح غوة  ٚاٌغّون ثوئبٍخ ٔجِ ً١ف١ل ِل٠و
اإلكاهح  ٚإّواف ِؾّٛك ػمً هئ ٌ١اٌولبثخ ثؾّالد فٝ
ِ10ؾبٙو
ٔطبق اإلكاهح  ٚاٌز ٝأٍفود ػٓ رؾو٠و ػلك
ٌّقبثي ثٍل٠خ ِقبٌفخ ِٕٙب ػلك ِ 4ؾبٙو إٔزبط فجي ٔبلٔ
اٌٛىْ ِ 3ؾبٙو ػلَ ؽًّ ّٙبكاد ٕؾ١خ ِ 3ؾبٙو ػلَ
ِ 3ؾبٙو
االػالْ ػٓ اٍؼبه اٌٍَغ اٌغنائ١خ ثبألٍٛاق
ٌجلاٌ ٓ١رّٛثٓ ِقبٌفِ 3 ٓ١ؾبٙو ث١غ ٍغبئو ثَؼو أى٠ل
ِؾٚو ٓ٠ػلَ افطبه ػٓ ؽووخ اٌّٛاك اٌجزو١ٌٚخ ٌّؾطزٓ١
رّ١ٍ ٓ٠ٛبهاد ِؾٚوٌّ ٓ٠قبثي ٍ١بؽ١خ ثل ْٚروفٚ ٔ١
لل رُ ارقبم اإلعواءاد اٌمبٔ١ٔٛخ ؽ١بي ٘نٖ اٌّقبٌفبد ٌٍؼوٗ
ػٍٚ ٝو ً١إٌبئت اٌؼبَ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/8/14 :

المياه والصرف الصحى
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لبَ لطبع اٌلفٍ١خ اٌزبثغ ٌؾ ٝاٌؼغّ ٝغوة اإلٍىٕله٠خ ثّزبثؼخ
أػّبي اٌزط٠ٛو ثّٕطمخ اٌلفٍ١خ ٚمٌه ف ٟإٛبه رٕف١ن رؼٍّ١بد اٌٍٛاء /
ِؾّل اٌْو٠ف ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ ثّزبثؼخ أػّبي اٌزط٠ٛو ثّٕطمخ
اٌلفٍ١خ اٌمجٍ١خ ثٛاٍطخ اٌّوافك اٌّقزٍفخ ؽ١ش ٚعٗ االٍزبم  /اٌَ١ل
اثوا٘ ٍِٝٛ ُ١هئ ٌ١ؽ ٝاٌؼغّ ٝثبٍزّواه اٌّزبثؼخ اٌٗ١ِٛ١
ٌالػّبي اٌز ٝرزُ ثبٌّٕطمخ ٚرنٌ ً١وبفخ اٌؼمجبد ٚاٌّؼٛلبد ِٓ فالي
إكاهح اٌّزبثؼخ اٌّ١لأ١خ ٚلطبع اٌلفٍ١خ إٌ ٝأٔٗ رؾذ إّواف
 4ثٕٛخ ٔٙب٠خ
ٍىور١و /ػبَ اٌؾ ٝرّذ ِزبثؼخ إٕالػ ف١ِ ٜبٖ
ّبهع َِغل اٌّؤِّٕ ِٓ ٓ١بهع عّؼ١خ األلٖو اٌلفٍ١خ لجٍٝ
إٕالػ ف ٜغبى ثْبهع ِزفوع ِٓ ّبهع اٌّالؽخ ثَّبه ؽفو إؽالي
ٚرغل٠ل ف ٜاٌٖوف ِزبثؼخ إٕالػ ِ 2بٍٛهح ِ١بح ثْبهع ِزفوع
ِٓ ّبهع اٌّالؽخ اٌلفٍ١خ لجٍِ ٝزبثؼٗ روو١ت ِطجك ٕوف ٕؾٟ
ِٓ لجً اكاهٖ اٌزوِّ١بد ثّٕطمٗ اٌؼغٌٍّٖ ٟوف ثْبهع َِغل
اٌوافغ ِزفوع ِٓ اٌلف ٍٗ١اٌجؾو٠خ ِزبثؼٗ روو١ت ِطجك ٕوف
ٕؾ ِٓ ٟلجً اكاهٖ اٌزوِّ١بد ثّٕطمٗ اٌؼغٌٍّٖ ٟوف اٌٖؾٟ
فٍف ِلهٍٗ اٌزٕ٠ٛو ِزفوع ِٓ اٌؾٕف١خ ِزبثؼٗ روو١ت غطبء ِفمٛك
ٌّطجك ثْبهع اٌٙلِ ٞزفوع ِٓ اٌْبهع اٌغل٠ل ٚونٌه ِزبثؼخ أػّبي
إؽالي ٚرغل٠ل ف ٜاٌٖوف اٌٖؾ ٝثزفوػبد ّبهع اٌّالؽخ اٌلفٍ١خ
لجٍ ِٓ ٝلجً ّووخ اٌٖوف اٌٖؾِ ٝزبثؼخ أػّبي اٌزط٠ٛو
ثزفوػبد ّبهع اٌّالؽخ اٌلفٍ١خ لجٍ ِٓ ٝلجً ِل٠و٠خ اٌطوق ّٓٙ
أػّبي رط٠ٛو ِٕطمخ اٌلفٍ١خ ِزبثؼخ أػّبي اٌزط٠ٛو ثزفوػبد ّبهع
عّؼ١خ األلٖو اٌلفٍ١خ لجٍ ِٓ ٝلجً ِل٠و٠خ اٌطوق  ّٓٙأػّبي
رط٠ٛو ِٕطمخ اٌلفٍ١خ ِزبثؼخ اٌؼًّ ثبٌىْف ػٓ ٍجت اٌٙجٛٛ
ثْبهع اٌَل اٌؼبٌ ٝأِبَ ِجٕ ٝوٙوثبء اٌجزوٚي ِٓ لجً ِوفك ِ١بح
اٌمجبه ٜفٚ ٝعٛك ِٕلٚثخ اٌىٙوثبء ِزبثؼخ إٕالػ ف ٜاٌّ١بح ٚرُ
اٌلن ٚهفغ اٌّقٍفبد ٚرُ إفطبه ِل٠و٠خ اٌطوق إلػبكح اٌْٝء الٍٕٗ
 12ثٕٛخ ثْبهع اٌّطبؽٓ اِبَ
ِزبثؼخ إالػ وَو ف١ِ ٜبح
ِلهٍخ ؽَٓ ٕجؾ ِٓ ٝلجً ِوفك ِ١بح اٌمجبه ٜثمطبع اٌلفٍ١خ
ِزبثؼخ إٕالػ ِبٍٛهح ِ١بح ّبهع فٍف ّبهع فوْ اٌّمجٛي اهٗ
ِ١لاْ اٌلفٍ١خ لجٍِ ٝزبثؼخ أػّبي إؽالي ٚرغل٠ل ف ٜاٌٖوف
االهرام
ّبهعبوابة
الخبر :
اٌٖؾٝـصدر
م
ِٓ لجً ّووخ اٌٖوف اٌٖؾٝ
اٌّالؽخ
ثزفوػبد
2019
اٌزط٠ٛو/4/7
بــتـــارٌــــخ :
َِغل اٌَّبّ٘ ٓ١اٌلفٍ١خ لجٍ ِٓ ٝلجً
ثّوثغ
ِزبثؼخ أػّبي
ِل٠و٠خ اٌطوق
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/8/16 :

مخالفات البناء

اإلسكندرٌة
تفقد محمد الشرٌف محافظ
المركز النموذجً للخدمات بالدٌوان العام
لمتابعة سٌر العمل وإجراءات استقبال
طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء
ٌأتً ذلك تنفٌذا لقرار رئٌس مجلس
الوزراء بمد فترة سداد جدٌة التصالح على
مخالفات البناء لمدة شهر تبدأ اعتباراً من
السبت الموافق  15أغسطس وحتى 15
سبتمبر المقبل وشدد المحافظ علً تقدٌم
كافة التسهٌالت للمواطنٌن المتقدمٌن
إلجراء التصالح فى المخالفات مؤكدا أن
األجهزة التنفٌذٌة بالمحافظة على أتم
االستعداد لتلبٌة كافة التعاون واالحتٌاجات
لهم طوال فترة تقدٌم طلبات التصالح وأشاد
المحافظ بقرار مد فترة سداد جدٌة التصالح
موضحا أنه أعطى فرصة كبٌرة أمام
ً
المواطنٌن الراغبٌن فى التصالح لتصحٌح
أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا ً للقانون
وناشد
وعدم تعرضهم إلزالة المخالفات
المحافظ المواطنٌن راغبى التصالح فى
مخالفات البناء بالتوجه إلى المركز
النموذجً بدٌوان عام المحافظة وذلك فى
إطار تنفٌذ توجٌهات القٌادة السٌاسٌة
وتكلٌفات الحكومة بتقدٌم كافة سبل التعاون
والتسهٌالت للمواطنٌن المتقدمٌن للتصالح
على تلك المخالفات لسرعة تقنٌن أوضاعهم
وف ًقا لالشتراطات القانونٌة قبل انتهاء المدة
المحددة
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام لمحافظة
بــتـــارٌــــخ 2020/8/19 :

التموين والتجارة الداخلية

أعو ٜاٌ َٛ١اٌّؾبٍت ِؾّل ٍؼل هللا أؽّل ٚ /وً١
ٚىاهح اٌزّٚ ٓ٠ٛاٌزغبهح اٌلافٍ١خ ٌٍ َٛ١اٌضبٔ ٟػٍٝ
اٌزٛاٌ ٝعٛالد ِ١لأ١خ اٍزّود ؽزٙٔ ٝب٠خ ػًّ
اٌّقبثي ٠وافمٗ إٌّٙلً ِ /ؾّٛك اٌمٍِ ِؼبْٚ
ِل٠و اٌّل٠و٠خ ٌإلػالَ ٚاالرٖبي اٌَ١بٍٚ ٝأّبهد
ِل٠و٠خ اٌزّ ٓ٠ٛثبإلٍىٕله٠خ ف ٝث١بْ ٌٙب إٌ ٝأْ
اٌغٌٛخ عبءد ٌّزبثؼخ أػّبي اٌّقبثي اٌجٍل٠خ
اٌّلػّخ ف ٝاٌ َٛ١اٌضبٌٔ ٝزطج١ك رط٠ٛو ِٕظِٛخ
اٌقجي ٚاٌز ٝرٙلف إٌ ٝرؾَ ٓ١عٛكح هغ١ف اٌقجي
ك ْٚاٌَّبً ثؾمٛق اٌّٛاٍّّ ٓ١ٕٛذ اٌغٛالد
ثم١بكح فوق ػًّ اٌزّ ٓ٠ٛثّٕبٛك غوة اإلٍىٕله٠خ
ٚاٍزٚ ًٙو ً١اٌٛىاهح اٌغٛالد ثبٌّوٚه ٚاٌولبثخ
ٚاٌزفز ِ١ػٍِ ٝقبثي إكاهح اٌؼغّٚ ٝاٌز ٝرّٕٚذ
ِقبثي اٌلفٍ١خ اٌمجٍ١خ ٚاٌلفٍ١خ اٌجؾو٠خ ٚاٌلفٍ١خ
وّب
اٌغجً ٚاٌٙبٔٛفٚ ً١اٌج١طبُ ٚأثٍٛ٠ ٛف
اؽزٛد اٌغٛالد ػٍِ ٝقبثي إكاهح اٌؼبِو٠خ ِقبثي
ِٕبٛك اٌىبثالد ٚاٌَفٓ ٚػيثخ اٌٙغبٔخ ِٚلٕ٠خ
اٌؼبِو٠خ ؽ١ش لبَ ثبٌزفز ِ١ػٍٚ ٝىْ هغ١ف اٌقجي
 90عواِب ٌٍوغ١ف
 ٚاٌزأول ِٓ االٌزياَ ثٛىْ
ؽفبظب ػٍ ٝؽمٛق اٌّٛاٚ ٓ١ٕٛلبَ اٌّؾبٍت ِ/ؾّل
ٍؼل هللا أؽّل ٚوٚ ً١ىاهح اٌزّ ٓ٠ٛثزٛػ١خ إٔؾبة
اٌّقبثي ثزؼل٠الد ثٕٛك إٌّظِٛخ اٌغل٠لح ّٚوػ
اٌغياءاد اٌزٍ ٝزطجك ػٍ ٝاٌّقبثي اٌّقبٌفخ وّب
ّلك ػٍ ٝإٔؾبة اٌّقبثي أٔٗ ف ٝؽبٌخ ٚعٛك
ِقبٌفبد ٍٛف ٠زُ رطج١ك اٌؼمٛثبد اٌزٖٔ ٝذ
ػٍٙ١ب إٌّظِٛخ ثىً ؽيَ ٚافززُ ٍؼل هللا عٛالرٗ
اٌّىضفخ ثي٠بهح ِفبعأح إٌِ ٝووي رّ ٓ٠ٛؽ ٝاٌؼغّٝ
ثؼ٘
ِ ٚزبثؼخ أػّبي اٌّووي ٚونٌه ٌمبء
اٌّٛا ٚ ٓ١ٕٛاٌزؾلس ػٓ رمل ُ٠اٌقلِبد اٌزّ١ٕ٠ٛخ
إٌىزو١ٔٚب ػجو ِٛلغ كػُ ِٖو ٚاٌن ٜاللٝ
اٍزؾَبْ اٌّٛاٌٌَٛٙ ٓ١ٕٛخ االٍزقلاَ  ٚرٛف١وا
ٌٍٛلذ ٚاٌّغٛٙك
م ـصدر الخبر  :الصفحة الرسمٌة
لمحافظة االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2020/6/28 :

10

الصرف الصحى

عقد الدكتور  /سٌد إسماعٌل نائب وزٌر اإلسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانٌة للبنٌة األساسٌة اجتماعا بحضور
الدكتور  /أسامة حمدي مستشار الوزٌر لشئون المتابعة
والمشروعات والمرافق و ُممثلً كل من وزارات الموارد
المائٌة والري والزراعة واستصالح األراضً والبٌئة وممثلً
الشركة القابضة لمٌاه الشرب والصرف الصحً والجهاز
التنفٌذي لمٌاه الشرب والصرف الصحً وشركة الصرف
الصحً باإلسكندرٌة وممثلً المكتب االستشاري جماعة
المهندسٌن االستشارٌٌن  ECGالستعراض دراسة مقدمة من
االستشاري إلعادة استخدام مٌاه الصرف الصحً المعالجة
بمحافظة اإلسكندرٌة ٚفالي االعزّبع للَ اٌّىزت االٍزْبهٞ
ػوٙب ً فٕ١ب ً ِقزٖواً أٙٚؼ ف ٗ١أ٘لاف اٌّْوٚع اٌّمزوػ ِٓ
إػبكح اٍزقلاَ ٚاالٍزفبكح ِٓ ِ١بٖ اٌٖوف اٌٖؾ ٟاٌّؼبٌغخ
ٚإٌبرغخ ػٓ ػلك ِٓ ِؾطبد اٌّؼبٌغخ اٌوئ١َ١خ ّوق ٚغوة
اإلٍىٕله٠خ ثزٖوف  ًٖ٠إٌ َٛ٠/3 َ ْٛ١ٍِ 1.8 ٝف ٟأػّبي
هٚ ٞىهاػخ َِبؽخ ال رمً ػٓ  70,000فلاْ ٕبٌؾخ ٌٍيهاػخ
رمغ عٕٛة غوة اإلٍىٕله٠خ ٚإىاٌخ اٌزٍٛس ِٓ ثؾ١وح ِوٛٛ٠
ٚاٌجؾو اٌّزٚ ٍٜٛرؾَ ٓ١اٌٙٛغ اإللزٖبكٌّٖ ٞب٠ل األٍّبن
ٚاٌيهاػخ ٚاٌَ١بؽخ ف ٟإٌّطمخ وّب ر ّٓٚاٌؼوٗ األٍٍٛة
اٌّمزوػ ٌزغّ١غ ِ١بٖ اٌٖوف اٌٖؾ ٟاٌّؼبٌغخ ٚاألٍٍٛة
اٌّمزوػ ٌٕمً رٍه اٌزٖوفبد ٚرٛعٙٙ١ب فِٛ ٟاٍ١و غوة
اإلٍىٕله٠خ ؽز ٟإٌّطمخ اٌّمزوؽخ ٌٍيهاػخ وّب ػوٗ اٌّىزت
اإلٍزْبه ٞاٌزىبٌ١ف اٌّزٛلؼخ ٌٍّْوٚع ٚاٌز ٟلل رًٖ ٌٕؾ5 ٛ
ٍِ١بهاد عٕ ٗ١وقال الدكتور سٌد إسماعٌل فً نهاٌة اإلجتماع
تم اإلتفاق علً ان ٌتم تجمٌع كافة الدراسات التً تمت فً
نفس الموضوع بشركة الصرف الصحً باإلسكندرٌة والدراسة
المبدئٌة المقدمة من المكتب االستشاري على أن تتم دراستها
من قبل الشركة بالتنسٌق مع ممثلً وزارات البٌئة والموارد
المائٌة والري والزراعة لتحدٌد كمٌة المٌاه المستهدفة ومدى
جودتها وصالحٌتها لالستخدام اآلمن فً األغراض المختلفة
من تحسٌن لجودة المجاري المائٌة او إضافتها للمٌزان المائً

م ـصدر الخبر  :الصفحة الرسمٌة
لحى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2020/6/28 :

11

12

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

1487433 1
بتارٌخ
2020/8/1

ولٌد ضٌف فرج
سعد
العجمى البٌطاش
ش السالم

عدم
ـ بشان التضرر من
رصف شارع السالم متفرع
من ش الحنفٌة

1507603 2
بتارٌخ
2020/8/6

محمد عبد اللطٌف ـ بشأن التضرر من اصدار
قرار بازالة لمجموعة من
السٌد السٌد
المحالت بدون صدور قرار
خلف مدرسة
ازالة وكانت هذه االرض
النورس الدخٌلة
ملك مصنع بالستٌك وكان
الجبل
لها رخصة واوراق والمحل
الخاص بالشاكى مرخص
وله اوراق ومسجل فى
الشهر العقارى
محمد سٌد ابراهٌم ـ المواطن ٌشكو جاره احمد
محمد ابراهٌم على
ابراهٌم
 6الجٌزاوى من االستٌالء على
حى النخٌل
المنور العام للعمارة و قام
اكتوبر شارع
بوضع قفل لعدم استخدام اى
 4/1عمارة
مورٌس رقم  40من سكان العمارة غٌر هذا
الجار وقام بتركٌب دوش
لالستحمام بالمنور وٌوضح
ان المنور مكشوف وحوالٌه
سكان وعماٌر وٌوجد بداخل
المنور مواتٌر مواسٌر مٌاه
وغطاء صرف

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة التخطٌط والمتابعة وقد
أفادت بأن  %80من شوارع العجمى
ترابٌة لذا قبل بداٌة كل خطة
استثمارٌة وغالبا شهر ٌ 6تم عرض
جمٌع الطلبات للحى وندعم اختٌار
الشوارع ذات كثافة سكانٌة عالٌة
292
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/8/10
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة تم ازالة المحالت لكونها
متعدٌة على خط التنظٌم وذلك اثناء
اعمال رصف وتوسٌع الشوارع
بمنطقة الدخٌلة الشمعدان واثناء
تواجد السٌد الوزٌر المحافظ اثناء
المرور على اعمال الرصف والتوسٌع
749
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/8/18
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة بأن تم مخاطبة السٌد
/العمٌد مأمور قسم عامرٌة أول
بالتنبٌه وأخذ التعهد الالزم ضد
المواطن  /أحمد محمد ابراهٌم على
الجٌزاوى مالك الدور األرضى بازالة
الباب المؤدى الى منور العقار الكائن
بشارع  4/1عمارة مورٌس رقم 40
أكتوبر باإلشاره رقم  2279أ هـ
800
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/8/19

1547298 3
بتارٌخ
2020/8/14
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 – 1نسبة االسر المخدومة بشبكات الغاز الطبٌعى الى اجمالى االسر عام 2019
حى

البٌان

عدد االسر
بااللف

العجمى

حضر

122180

اجمالى

122180

االستهالك المنزلى من
الغاز سنوٌا بالمتر المكعب

عدد االسر
المخدومة
بشبكات الغاز
الطبٌعى بااللف

42278264

22000أسرة
 2650عقار

42278264

22000أسرة
 2650عقار

مصدر البٌان  -:شركة الغاز الطبٌعى بالحى

نسبة االسر
المخدومة الى
اجمالى االسر %

متوسط استهالك
االسر من الغاز
(م/3اسرة)

%18

1922م/3اسرة

%18

1922م/3اسرة

تارٌخ البٌان 2020/8/10-:

االسر المخدومة بشبكات الغاز
42278264
122180

االستهالك المنزلى من الغاز سنوٌا
بالمتر المكعب

عدد االسر بااللف

15

التعلٌق
 اعّبٌ ٝػلك االٍو ثبٌؾ 122180 ٝاٍوح
١ٖٔ ت االٍو ِٓ اٌغبى إٌّيٌ ٝاٌَّزٍٙه /3 َ246اٍوح
َٔ جخ االٍو اٌّقلِٚخ العّبٌ ٝاالٍو %18
 ػلك اٌؼمبهاد اٌّقلِٚخ ثبٌغبى اٌطج١ؼ 2650 ٝػمبه
١ٖٔ ت اٌؼمبه ِٓ اٌغبى اٌَّزٍٙه /3 َ15954ػمبه

المقترح

العمل على امداد االماكن المحرومة من الغاز الطبٌعى بتوصٌالت من شركة الغاز 0

 – 2عدد محطات الوقود داخل وخارج الكتلة السكنٌة بالحى عام 2019
عدد محطات الوقود
حى

البٌان

حضر
العجمى

اجمالى

داخل الكتلة
السكنٌة
16
16

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

خارج الكتلة
السكنٌة

اجمالى

ـــ

16

ـــ

نسبة المحطات
داخل الكتلة
السكنٌة الى اجمالى
عدد السكان

مالحظات

ـــ

ـــ

16
تارٌخ البٌان 2020/2/23-:

ـــ

ـــ

16

عدد محطات الوقود
16

داخل الكتلة السكنٌة

التعلٌق

 ػلك ِؾطبد اٌٛلٛك اٌّٛعٛكح كافً اٌىزٍخ اٌَىٕ١خ ِ 16ؾطخ
 الٛ٠عل ِؾطبد ٚلٛك فبهط اٌىزٍخ اٌَىٕ١خ
َٔ جخ اٌّؾطبد كافً اٌىزٍخ اٌَىٕ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌَىبْ %0.003
المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝأْبء ِؾطبد ٚلٛك فبهط اٌىزٍخ اٌَىٕ١خ 0

 – 3عدد محطات الوقود التى توفر التموٌن بالغاز الطبٌعى عام 2019

البٌان

حى
العجمى
اجمالى

اجمالى عدد
المحطات

عدد محطات الوقود
التى بها غاز طبٌعى

2

1

حضر
2

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

1

نسبة محطات
الوقود للغاز
الطبٌعى الى
اجمالى المحطات
()%
 %13الجمالى
ال16محطة
خاص بالنقل العام

تارٌخ البٌان 2020/2/23-:

مالحظات

17

عدد محطات الوقود التى توفر التموٌن بالغاز الطبٌعى
1

عدد محطات الغاز الطبٌعً(خاصة
بالنقل العام)

1

عدد محطات الغاز الطبٌعً(بالدخٌلة)

التعلٌق

 اعّبٌ ٝػلك اٌّؾطبد اٌز ٝرٛفو اٌزّ ٓ٠ٛثبٌغبى اٌطج١ؼِ 2 ٝؾطخ
١ٖٔ ت اٌَىبْ ِٓ اٌّؾطبد اٌز ٝرٛفو اٌزّ ٓ٠ٛثبٌغبى اٌطج١ؼَّٔ244360 ٝخ
ِ/ؾطخ
َٔ جخ اٌّؾطبد اٌز ٝرٛفو اٌزّ ٓ٠ٛثبٌغبى اٌطج١ؼ ( ٝفبٓ ثبٌٕمً اٌؼبَ ) اٌٝ
االعّبٌ%50 ٝ
المقترح

توفٌر الغاز الطبٌعى والوقود المداد المحطات بهم 0
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 – 4تطور معدل استهالك الحى من المواد البترولٌة المختلفة

بنزٌن 80

بنزٌن 90

بنزٌن 95

90500

11000

ـــ

450250

5000

ــــ

700

ـــ

126509

154186

ـــ

2019

حضر

ـــ

غاز طبٌعى
(الف م)3

297307

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

االجمالى

2018

حضر

4500

101500

2017

حضر

1457470
منزلى
380215
غٌر منزلى
751900
منزلى
346750
غٌر منزلى

سوالر
(الف لتر)

زٌوت
(طن)

شحومات
(طن)

كٌروسٌن
(الف لتر)

280695

السنة

البٌان

بوتاجاز
(منزلى-غٌر
منزلى الف
اسطوانة)

بنزٌن (الف لتر)

تارٌخ البٌان 2020/2/23-:

تطور معدل استهالك الحى من المواد البترولٌة
1457470
751900

280695

2017

101500

2018

بنزٌن الف لتر

380215 346750

بوتاجاز غٌر منزلى

بوتاجاز منزلى

تطور معدل استهالك الحى من المواد البترولٌة المختلفة

التعلٌق






اعّبٌ ٝاٌجٛربعبى ( ِٕيٌ – ٝغ١و ِٕيٌ ) ٝػبَ 1098650 ٛ٘ 2018
اٍطٛأخ
َٔجخ اٌجٛربعبى إٌّيٌ ٝاٌ ٝاالعّبٌ%68 ٝ
اهرفبع اعّبٌ ٝاٌجٕي ٓ٠ػبَ  2018ػٓ ػبَ  2017ثَٕجخ %2
أقفبٗ َٔجخ اٌَٛاله ػبَ  2018ػٓ ػبَ  2017ثَٕجخ %34

المقترح

العمل على توفٌر المواد البترولٌة المختلفة 0
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 – 1بٌان محو االمٌة بالحى عن عام 2019
م

حى

البٌان

حضر
1

ماتم محو امٌتهم خالل
 6أشهر

المقٌدٌن فى فصول
عدد االمٌٌن  15سنة المستهدف محو امٌتهم
عدد
محو االمٌة خالل 6
خالل  6أشهر
فأكثر
فصول
أشهر
محو
االمٌة ذكور اناث اجمالى ذكور اناث اجمالى ذكور اناث اجمالى ذكور
36

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

204 3186

113

317

اناث

اجمالى

107 133

240

العجمى
اجمالى

36

ـــ

ـــ

ـــ

204 3186

ِٖله اٌج١بْ  :اكاهح ِؾ ٛاالِ١خ ( لطبع اٌٙبٔٛف) ً١

113

317

ربه٠ـ اٌج١بْ 2020 /8 /23 :

بٌان محو االمٌة بالحى عام 2019
3186

240

ما تم محو امٌتهم

317

مقٌدٌن فى فصول محو
االمٌة

مستهدف محو امٌتهم

107 133

240

20

التعلٌق



ٖٔ١ت اٌفٖٛي ِٓ اٌّم١ل ٓ٠ف ٟفٖٛي ِؾ ٛاألِ١خ ِ 9م١ل  /فًٖ.



ٌُ ٠وك إٌ١ب اٌج١بْ ثؼلك فٖٛي ِؾ ٛاالِ١خ – ػلك االٍِٕ 15 ٓ١١خ فأوضو



اعّبٌ ٝاٌَّزٙلف ِؾ ٛأِ١ز3186 ُٙ



َٔجخ اٌّم١ل ٓ٠ثفٖٛي ِؾ ٛاالِ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّزٙلف ِؾ ٛأِ١ز%10 ُٙ



َٔجخ ػلك اٌنوٛه اٌّم١ل ٓ٠ثفٖٛي ِؾ ٛاالِ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ل.%64 ٓ٠



َٔجخ ػلك االٔبس اٌّم١ل ٓ٠ثفٖٛي ِؾ ٛاالِ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ل.%36 ٓ٠



َٔجخ ِب رُ ِؾ ٛأِ١ز ُٙإٌ ٟإعّبٌ ٟاٌَّزٙلف ِؾ ٛأِ١ز.%8 ُٙ



َٔجخ ِب رُ ِؾ ٛأِ١ز ِٓ ُٙاٌنوٛه إٌ ٟإعّبٌِ ٟب رُ ِؾ ٛأِ١ز.%55 ُٙ



َٔجخ ِب رُ ِؾ ٛأِ١ز ِٓ ُٙاإلٔبس إٌ ٟإعّبٌِ ٟب رُ ِؾ ٛأِ١ز.%45 ُٙ

المقترح

العمل على محو امٌة كل المستهدف محو امٌتهم بالحى 0
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 – 2تطور نشاط محو االمٌة بالحى
2017
حى

البٌان

المستهدف محو
امٌتهم

2018
ما تم
محو
امٌتهم

المقٌدٌن فى
فصول محو
االمٌة

المستهدف محو
امٌتهم

2019

المقٌدٌن فى
فصول محو
االمٌة

المستهدف محو
امٌتهم

ما تم محو
امٌتهم

المقٌدٌن فى فصول
محو االمٌة

ما تم محو امٌتهم
اناث

ذكور
العجمى

حضر

اجمالى

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

اناث

ذكور

اناث

3355

27

44

78

35

554

678

142

45 101

3355

27

44

142

101

113

1232

ِٖله اٌج١بْ  :اكاهح ِؾ ٛاالِ١خ ( لطبع اٌٙبٔٛف) ً١

ذكور

ذكور

اناث

48

اناث

ذكور

اناث

ذكور

2330 2600

372

372

4930

372

372

93

ربه٠ـ اٌج١بْ 2020 /8 /23 :

ذكور

180

149
329

22

تطورنشاط محو االمٌة بالحً
329

113

ما تم محو امٌتهم
عام 2019

93

ما تم محو امٌتهم
ما تم محو امٌتهم
عام 2018
عام 2017

التعلٌق

 إهرفبع َٔجخ ِب رُ ِؾ ٛأِ١ز ُٙػبَ  2019ػٓ ػبَ  2018ثَٕجخ .%3
 إهرفبع َٔجخ اٌَّزٙلف ِؾ ٛأِ١ز ُٙػبَ  2019ػٓ ػبَ  2017ثَٕجخ
.%47

المقترح



اٌؼًّ اٌغبك ػٍِ ٝؾ ٛاِ١خ اٌَّزٙلف ِؾ ٛاِ١ز ُٙثبٌؾٝ
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 – 1بٌان مراكز المعلومات عن عام 2019
مراكز المعلومات
البٌان

اجمالى وحدات التقٌٌم
االدارى
عدد مراكز المعلومات
نسبة تغطٌة مراكز
المعلومات بالوحدات
االدارٌة

مستوى محافظة

مستوى
منطقة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مستوى(وحدة
مستوى
قروٌة)
(مركز/مدٌنة/حى)
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
1
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مدٌرٌة

ادارة /مكتب

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/7/20-:

التعلٌق
الٌوجد مراكز معلومات بحى العجمى سوى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الخاص بحى العجمى

المقترح
العمل على انشاء مراكز معلومات بالوحدات والجهات و الهٌئات الحكومٌة بالحى0

24

 – 2مراكز المعلومات بالحى عن عام 2019
عدد العاملٌن

عدد االجهزة (حاسب آلى)

طابعة

ماكٌنة
تصوٌر

3

14

ماسح
ضوئى

مركز
معلومات حى
العجمى

9

1

جهاز
عرض

ذكور اناث اجمالى صالح

عاطل

اجمالى

االتصال
باالنترنت

مراكز المعلومات
كافة المستوٌات

12

معدات فنٌة

15

7

1

1

ـــ

خط
DSI

تارٌخ البٌان 2020/7/20-:

مصدر البٌان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عدد العاملٌن واالجهزة بمركز معلومات الحى

15
12

7
1
1

ماكٌنة
تصوٌر

ماسح ضوئى

طابعة

عدد
العاملٌن

اجهزة
حاسب آلى

25

التعلٌق

ٛ٠ عل ِووي ِؼٍِٛبد ٚكػُ ارقبم اٌمواه فبٓ ثؾ ٝاٌؼغّٝ
 اعّبٌ ٝػلك اٌؼبٍِ ٓ١ثؾ ٝاٌؼغّ 12 ٝػبًِ
َٔ جخ ػلك اٌنوٛهِٓ اٌؼبٍِ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼبٍِ%25 ٓ١
َٔ جخ ػلك االٔبس ِٓ اٌؼبٍِ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼبٍِ%75 ٓ١
 اعّبٌ ٝػلك االعٙيح ( ؽبٍت آٌ 15 ) ٝعٙبى
َٔ جخ االعٙيح اٌٖبٌؾخ ٌٍؼًّ اٌ ٝاعّبٌ ٝاعٙيح اٌؾبٍت ا%93 ٌٝ٢
َٔ جخ االعٙيح اٌغ١و ٕبٌؾخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاعٙيح اٌؾبٍت ا%7 ٌٝ٢
 اعّبٌ ٝػلك اٌّؼلاد اٌفٕ١خ ِ 9ؼلح فٕ١خ
َٔ جخ ػلك اٌطبثؼبد اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّؼلاد اٌفٕ١خ %78
َٔ جخ ػلك ِبوٕ١بد اٌزٖ٠ٛو اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّؼلاد اٌفٕ١خ %11
َٔ جخ ػلك اٌّبٍؼ اٌٛٚئ ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّؼلاد اٌفٕ١خ %11
ٛ٠ عل فٌ ٜالرٖبي ثبالٔزؤذ


المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝاِلاك اٌّووي ثطبثؼخ ٍِٔٛخ ٌؼًّ إٌْوح اٌْٙو٠خ
 اِلاك اٌّووي ثأعٙيح ؽل٠ضخ

26

 – 3مراكز التدرٌب على علوم الحاسب الآللى عن عام 2019
عدد قاعات واجهزة

اجمالى

قاعة تدرٌب

حاسب آلى

بروجٌكتور
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

شباب خرٌجٌن

هٌئات تدرٌسٌة

عاملٌن بمركز
معلومات
اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

اجمالى

شباب خرٌجٌن

طلبة

عاملٌن
ذكور

اناث

اجمالى

ــ

ذكور

ــ

اناث

ـــ

عدد المدربٌن

عدد الدورات التدرٌبٌة

م

اسم
المركز

عدد المتدربٌن

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

مصدر البٌان -:

تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
 الٛ٠عل ِواوي رله٠ت ػٍ ٝػٍ َٛاٌؾبٍت ا ٌٝ٢ثؾ ٝاٌؼغّ0 ٝ

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝأْبء ِواوي ٌٍزله٠ت ػٍ ٝػٍ َٛاٌؾبٍت ا ٌٝ٢ثبٌؾٝ

ــ
ــ
ــ

27
 – 4بٌان الشركات ومراكز التدرٌب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات عن عام2019
شركات
تكنولوجٌا
المعلومات

العدد

العاملٌن

العدد

ذكور

اناث

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ـــ

2

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

32

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اجمالى

عدد
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ـــ

2

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

32

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

البٌان

عدد

مقاهى االنترنت

شركات تقدم خدمة االنترنت Isp

عدد

اجمالى
المتدربٌن(
خالل العام
السابق)

عدد
المتدربٌن(خالل
العام السابق)

عدد
المتدربٌن(خالل
العام السابق)

ذكور

قاعات علوم الحاسب
بمراكز الشباب

مراكز قاعات تدرٌب
علوم الحاسب الخاصة

نوادى تكنولوجٌا
المعلومات

اناث

م

حى

عدد مراكز
تدرٌب الحاسب
اآللى
الحكومٌة/التابعة
لهٌئات

مصدر البٌان  -:ادارة اشغال الطرٌق بالحى

تارٌخ البٌان 2020/7/21-:

بٌان الشركات ومراكز التدرٌب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات

32

2

مقاهى االنترنت
عدد قاعات علوم الحاسب
بمراكز الشباب

عدد
المتدربٌن(خالل
العام السابق)

28

التعلٌق
 الٛ٠عل ثؾ ٝاٌؼغّّ ( ٝووبد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد – ِواوي رله٠ت ؽبٍت آٌٝ
ؽى – ِٝٛلبػبد رله٠ت ػٍ َٛاٌؾبٍت اٌقبٕخ – ّووبد رملَ فلِخ االٔزؤذ –
ٔٛاك ٜرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد )
ٛ٠ عل ثؾ ٝاٌؼغّ ٝػلك ِ 32م ٝٙأزؤذ
َٔ جخ ػلك ِمب٘ ٝاالٔزؤذ ثبٌج١طبُ اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّمب٘%13 ٝ
َٔ جخ ػلك ِمب٘ ٝاالٔزؤذ ثبٌٙبٔٛف ً١اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّمب٘%16 ٝ
َٔ جخ ػلك ِمب٘ ٝاالٔزؤذ ثبثٍٛ٠ٛف اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّمب٘%13 ٝ
َٔ جخ ػلك ِمب٘ ٝاالٔزؤذ ثأوزٛثو اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّمب٘%53 ٝ
َٔ جخ ػلك ِمب٘ ٝاالٔزؤذ ثبٌقٍ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّمب٘%6 ٝ

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝأْبء ِواوي رله٠ت فبٕخ ٚػبِخ فِ ٝغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد
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 – 5بٌانات اخرى عن عام 2019
البٌان
عدد المدارس التى بها حاسب آلى
عدد المراكزالثقافٌة التى بها حاسب آلى
عدد مراكز الشباب التى بها حاسب آلى
عدد المكتبات التى بها حاسب آلى
مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

البٌان

عدد االجهزة

102

ـــ

ـــ

ـــ

2

15

36

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/7/14-:
2019/9/16

مدٌرٌة الشباب والرٌاضة

عدد المدارس والمكتبات التى بها حاسب آلى فى نطاق حى العجمى

102

36

2

مراكز الشباب التى بها
حاسب آلى

المكتبات التى بها حاسب
آلى

المدارس التى بها حاسب
آلى
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التعلٌق

 اعّبٌ ٝػلك اٌّلاهً ثؾ ٝاٌؼغّ344 ٝ
َٔ جخ ػلك اٌّلاهً اٌز ٝثٙب ؽبٍت آٌ ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّلاهً ثبٌؾ%30 ٝ
 الٛ٠عل ِواوي صمبف١خ ثؾ ٝاٌؼغّٝ
 اعّبٌ ٝػلك ِواوي اٌْجبة ثبٌؾِ 4 ٝواوي
َٔ جخ ػلك ِواوي اٌْجبة اٌز ٝثٙب ؽبٍت آٌ ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّواوي %50
١ٖٔ ت ِووي اٌْجبة ِٓ ػلك االعٙيح  8رمو٠جب
 اعّبٌ ٝػلك اٌّىزجبد ثبٌّلاهً ِ 60ىزجخ
َٔ جخ ػلك اٌّىزجبد اٌز ٝثٙب ؽبٍت آٌ ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّىزجبد %60

المقترح

العمل على امداد المدارس والمكتبات ومراكز الشباب والرٌاضة بأجهزة حاسب
آلى لمواكبة التطور التكنولوجى 0
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اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد ٘ ٟػٍّ١خ ثؾش
ِؾٍٛت ٠ٚل ٞٚػٓ ِؼوفخ ِٓ
اٌج١بٔبد ك ْٚفو١ٙبد َِجمخ ػّب
ّ٠ىٓ أْ رى٘ ْٛنٖ اٌّؼوفخ وّب
٠ٚؼوف اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد ػٍ ٝأٔٗ
ػبكح ِب
ػٍّ١خ رؾٍ ً١وّ١خ ث١بٔبد
رى ْٛوّ١خ وج١وح إل٠غبك ػاللخ ِٕطم١خ
رٍقٔ اٌج١بٔبد ثطو٠مخ عل٠لح رىْٛ
ِفِٛٙخ ِٚف١لح ٌٖبؽت اٌج١بٔبد
 modelsػٍٝ
٠طٍك اٍُ ّٔبمط
اٌؼاللبد ٚاٌج١بٔبد اٌٍّقٖخ اٌز٠ ٟزُ
اٌؾٖٛي ػٍٙ١ب ِٓ اٌزٕم١ت فٟ
اٌج١بٔبد ٠زؼبًِ رٕم١ت اٌج١بٔبد ػبكح
ِغ ث١بٔبد ٠ى ْٛلل رُ اٌؾٖٛي ػٍٙ١ب
ثغوٗ غ١و غوٗ اٌزٕم١ت فٟ
اٌج١بٔبد ِضالً لبػلح ث١بٔبد اٌزؼبِالد
فِٖ ٟوف ِب ِّب ٠ؼٕ ٟأْ ٛو٠مخ
اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد الرؤصو ِطٍمب ً ػٍٝ
ٛو٠مخ رغّ١غ البٌانات ذاته ٘نٖ ٟ٘
أؽل إٌٛاؽ ٟاٌز٠ ٟقزٍف فٙ١ب اٌزٕم١ت
ف ٟاٌج١بٔبد ػٓ اإلؽٖبء ٌٙٚنا ْ٠به
إٌ ٝػٍّ١خ اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد ػٍٝ
١ْ٠.و
أٔٙب ػٍّ١خ إؽٖبئ١خ صبٔ٠ٛخ
اٌزؼو٠ف أٚ٠ب ً إٌ ٝأْ وّ١خ اٌج١بٔبد
رى ْٛػبكح وج١وح أِب ف ٟؽبي وْٛ
وّ١خ اٌج١بٔبد صغٌرة فٌفضل استخدام
اٌطوق اإلؽٖبئ١خ اٌؼبك٠خ ف ٟرؾٍٍٙ١ب
ػٕل اٌزؼبًِ ِغ ؽغُ وج١و اٌطوق
اإلؽٖبئ١خ اٌؼبك٠خ فٟ

رؾٍٍٙ١ب ػٕل اٌزؼبًِ ِغ ؽغُ وج١و
ِٓ اٌج١بٔبد رظٙو َِبئً عل٠لح
ِضً و١ف١خ رؾل٠ل إٌمب ٛاٌّّ١يح فٟ
اٌج١بٔبد ٚو١ف١خ رؾٍ ً١اٌج١بٔبد فٟ
فزوح ىِٕ١خ ِؼمٌٛخ ٚو١ف١خ لواه ِب
إما وبٔذ أ ٞػاللخ ظب٘و٠خ رؼىٌ
ؽم١مخ فٛ ٟج١ؼخ اٌج١بٔبد ػبكح ٠زُ
اٌزٕم١ت ف ٟث١بٔبد رى ْٛعيءاً ِٓ
وبًِ اٌج١بٔبد ؽ١ش ٠ى ْٛاٌغوٗ
ػبكح رؼّ ُ١إٌزبئظ ػٍ ٝوبًِ
اٌج١بٔبد ِضالً رؾٍ ً١اٌج١بٔبد اٌؾبٌ١خ
ٌَّزٍٙىِٕ ٟزظ ِب ثغوٗ رٛلغ
ٍٛجبد اٌَّزٍٙى ٓ١اٌَّزمجٍ١خ ِٓ
أؽل أ٘لاف رٕم١ت اٌج١بٔبد أٚ٠ب ً
٘ ٛافزياي وّ١بد اٌج١بٔبد اٌىج١وح
أٙ ٚغطٙب ثؾ١ش رؼجو ثْىً ثَٜ١
ػٓ وبًِ اٌج١بٔبد ثل ْٚرؼُّ١
أٔٛاع اٌزٕم١ت
ٕ٘بن ٔٛػبْ أٍبٍ١بْ ٌٍزٕم١ت فٟ
اٌج١بٔبد ّ٘ب :اٌزٕم١ت االٍزْوافٟ
ٚاٌزٕم١ت إٌٛف.ٟ
اٌزٕم١ت االٍزْوافٟ
ٕ٠زظ ػٕٗ ّٔٛمط ػٓ إٌظبَ اٌنٞ
رٖفٗ اٌج١بٔبد اٌَّزقلِخ فٟ
اٌزٕم١ت أِب اٌزٕم١ت إٌٛف ٟفٕ١زظ
ػٕٗ ِؼٍِٛبد عل٠لح ثٕبء ػٍٝ
اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛكح كافً اٌج١بٔبد
اٌَّزقلِخ ف ٟػٍّ١خ اٌزٕم١ت.
أ٘لاف اٌزٕم١ت
ٕ٘بن صالصخ أ٘لاف ٌٍزٕم١ت فٟ
اٌج١بٔبد:
1ـ ِٓ أعً رؼٍ ً١ثؼ٘ اٌظٛا٘و
اٌّوئ١خ
2ـ ِٓ أعً اٌزضجذ ِٓ ٔظو٠خ ِب
ِضبي :اٌزضجذ ِٓ إٌظو٠خ اٌزٟ
رمٛي ثأْ األٍو اٌىج١وح رٙزُ
ثبٌّٚبْ اٌٖؾ ٟأوضو ِٓ األٍو
اٌٖغ١وح ػلكا.
أٔٛاع اٌزٕم١ت
ٕ٘بن ٔٛػبْ أٍبٍ١بْ ٌٍزٕم١ت فٟ
اٌج١بٔبد ّ٘ب :اٌزٕم١ت االٍزْوافٟ
ٚاٌزٕم١ت إٌٛف.ٟ

اٌزٕم١ت االٍزْوافٟ
ٕ٠زظ ػٕٗ ّٔٛمط ػٓ إٌظبَ اٌنٞ
رٖفٗ اٌج١بٔبد اٌَّزقلِخ فٟ
اٌزٕم١ت أِب اٌزٕم١ت إٌٛف ٟفٕ١زظ
ػٕٗ ِؼٍِٛبد عل٠لح ثٕبء ػٍٝ
اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛكح كافً اٌج١بٔبد
اٌَّزقلِخ ف ٟػٍّ١خ اٌزٕم١ت
أ٘لاف اٌزٕم١ت
ٕ٘بن صالصخ أ٘لاف ٌٍزٕم١ت فٟ
اٌج١بٔبد:
1ـ ِٓ أعً رؼٍ ً١ثؼ٘ اٌظٛا٘و
اٌّوئ١خ
2ـ ِٓ أعً اٌزضجذ ِٓ ٔظو٠خ ِب
ِضبي :اٌزضجذ ِٓ إٌظو٠خ اٌزٟ
رمٛي ثأْ األٍو اٌىج١وح رٙزُ
ثبٌّٚبْ اٌٖؾ ٟأوضو ِٓ األٍو
اٌٖغ١وح ػلكا.
3ـ ِٓ أعً رؾٍ ً١اٌج١بٔبد
ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝػاللبد عل٠لح ٚغ١و
ِزٛلؼخ ِضبي :و١ف ٍ١ى ْٛاالٔفبق
اٌؼبَ إْ وبْ ِالىِب ٌؼٍّ١بد فلاع
ٚاٍؼخ ِٓ لجً اٌجطبلبد االئزّبٔ١خ.
ٍٚبئً اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد
ٕ٘بن ػلح ٍٚبئً ِقزٍفخ ِٓ أعً
اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد افز١به
اٌٍ١ٍٛخ إٌّبٍجخ ٠ؼزّل ػٍٝ
ٛج١ؼخ اٌج١بٔبد رؾذ اٌلهاٍخ
ٚػٍ ٝؽغّٙب ّ٠ىٓ اعواء ػٍّ١خ
اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد ثبٌّمبهٔخ ِغ
ٍٛق اٌج١بٔبد ِٚقيْ اٌج١بٔبد.
رطج١مبد اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد
ٍٚبئً اٌزٕم١ت ف ٟاٌج١بٔبد
رَُزؼًّ ٚثٕغبػ ف ٟاٌىض١و ِٓ
اٌزطج١مبد اٌؾم١مخ ؽٛي اٌؼبيَ
اٌزطج١مبد اٌزبٌ١خ
1ـ وزبثخ رمو٠و ِقزٖو ػٓ فئخ
ِؼٕ١خ رط٠ٛو ٚإْٔبء رمبه٠و
ِٛعيح ػٓ اٌيثبئٓ اٌّٚ ٓ١ّٙػٓ
ثطبلبد االئزّبْ
2ـ رؾٍ ً١إٌيػخ اٌزغبه٠خ ا٠غبك
األٍٛاق ماد للهاد إٌّ ٛاٌم٠ٛخ
أ ٚاٌٚؼ١فخ.
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جهه االعداد /
أسم المؤلف
احمد ٌونس

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها
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تصمٌم صفحات األنترنت

حى شرق
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أسم الكتاب

أسم المؤلف

تارٌخ االصدار

القانون الدستورى

اسامة على
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الشهر
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6
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جملة الكتب
موضوعات االهتمام
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استعارة داخلٌة

استعارة خارجٌة
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ٌتحدث المؤلف فً مقدمة الكتاب
عن تمٌز رحلة اإلنسان على
األرض بالبناء الحضري المتطور
فٌذكر أن اإلنسان فً التارٌخ
القدٌم كان ٌكتب على الجلد أو
الحجر أو ورق البردي أو غٌر
ذلك من األوعٌة ثم اكتشف
اإلنسان الطباعة فأدت إلى ثورة
فً نشر المعلومات وطباعة الكتب
ولكن عندما أتى النصف الثانً من
القرن العشرٌن قد شهد ثروة
أخرى تتمثل فً حفظ المعلومات
على الشرائط واإلسطوانات
الممغنطة والبصرٌة وغٌرها من
مستجدات التكنولوجٌا فً حفظ
المعلومات واسترجاعها فاآلن
نحن نعٌش ثورة حقٌقٌة قوامها
تزاوج وسائل اإلتصال عن بعد مع
شبكات المعلومات والحاسبات
اآللٌة الحاجة أم اإلختراع هً
الحكمة التً ٌمكن أن نطلقها على
تطور أسالٌب اإلنسان فً التحكم
فً العملٌات الحسابٌة المنطقٌة
التً كانت ترهق ذهنه وتعطل
إمكانٌة انطالقة فً مجاالت البحث
والصناعة واإلدارة وغٌرها تعتبر
المعلومات احدى ركائز حٌاتنا
المعاصرة ولكن هذه المعلومات
تصبح بال قٌمة وال فائدة إذا لم
تصل إلى مرٌدٌها فً الوقت
المناسب وبالقدر المناسب لقد
ساعدت وسائل اإلتصال الحدٌثة

فً حسن إدارة المكتبات
ومراكز المعلومات وفً
اإلتصال بٌنها وبٌن الناشرٌن
وقواعد المعلومات قامت
معظم المكتبات فً الدول
المتقدمة بتحسٌب عملٌاتها
بإتباع نظم إدارة المكتبة
تعتبر األقراص أكثر األشكال
حالٌا المستخدمة فً نظم
اإلسترجاع المحلٌة

الفصل األول
وهو بعنوان اإلطار العام
إلستخدامات تكنولوجٌا
المعلومات فً المكتبات
ومراكز المعلومات وٌتحدث
فٌه المؤلف عن الهدف من
استخدام التكنولوجٌا فً
المكتبات ومراكز المعلومات
وركز فً هذا الجزء على أنه
ٌنبغً أن تكون الخدمات
الجدٌدة التً ٌمكن أن تقدم
بإستخدام التكنولوجٌا فً
المكتبات هً التً نضعها
نصب أعٌننا  ،وتحدث أٌضا
فً هذا الفصل عن أتمتة أو
مٌكنة عملٌات المكتبات
ومراكز المعلومات فهو فً
هذا الصدد ٌنصح المكتبات أت
تتبنى إتجاه النظام المتكامل
الذي تعتمد أجزاؤه بعضها
على بعض integrated
systemsذلك ألن هذا
اإلتجاه هو اإلتجاه العملً
واإلقتصادي فً نفس الوقت ،
وٌذكر المؤلف اٌضا خدمات
استرجاع المعلومات وهً

وهً على سبٌل المثال
استرجاع اإلشارات الببلٌوجرافٌة
أو اإلسترجاع المرجعً
 reference retrievalاسترجاع نصوص الوثائق
 document retrievalاسترجاع الحقائق أو المعلومات
data or fact retrievalوٌتحدث المؤلف فً هذا الفصل
عن نظم المعلومات والتمثٌل
المكثف فنظم المعلومات من وجهة
نظره تتكون من نوعٌن هما نظم
استرجاع الوثائق ونظم استرجاع
المعلومات والبٌانات والتمثٌل
المكثف هو الوسٌلة األولٌة لربط
مطالب وإحتٌاجات الفرد لمجموعة
من الوثائق فً المقتنٌات
الموجودة بالمكتبة أو بمركز
المعلومات  ،وفً هذا الفصل ٌذكر
المؤلف إمكانٌة وجود مركز
معلومات عالمً تحت ٌدك فً كل
وقت وٌشرح طرٌقة حدوث ذلك
بأن المشتغلون بالمعلومات وبعض
الناشرٌن ٌتوقعون أن كل عائلة
سٌكون لدٌها فً المستقبل
موسوعات كاملة بحجم الجٌب ،
وٌتحدث اٌضا عن نظم وشبكات
المعلومات ونظم البحث المباشرة
على أنها ثورة فً عالم المكتبات
والمعلومات وقواعد البٌانات
وبنوك المعلومات وٌتحدث عن
الشبكات بوجه عام  ،وٌذكر فً
اخر الفصل نماذج من مشروعات
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أتمتة عملٌات المكتبات
واسترجاع المعلومات مثل

:ـ

 0مشروع مركز المكتبات المحسبة
.
على الخط المباشر
 0مشروع لوكهٌد وخدمات
استرجاع المعلومات
 0بنك معلومات نٌوٌورك تاٌمز .

الفصل الثانً
 ٛ٘ٚثؼٕٛاْ اٌؾبٍت اٌٟ٢
ِىٔٛبرٗ ٚللهارٗ ٌٚغبرٗ ٠جلأ
اٌّؤٌف ٘نا اٌفًٖ ثَوك رّ١ٙل
ربه٠قٌٍ ٟؾبٍت اٚ ٌٟ٢رطٛهٖ
ربه٠ق١ب صُ ٠ؼوف ثبٌؾبٍت اٌٟ٢
٠ٚنوو للهارٗ اٌّزٕٛػٗ صُ ٠مَُ
اٌج١بٔبد ٚاإلٍزوعبع اٌّجبّو
ٌٍّؼٍِٛبد صُ ٠نوو ِىٔٛبد
اٌؾبٍت ا ٌٟ٢األٍبٍ١خ ِٓ
ِىٔٛبد ِبك٠خ ِٚىٔٛبد ثوِغ١خ
صُ ٠ؼوٗ أعٙيح اٌّلفالد
ٚاٌّقوعبد ٛٚوق إٌزمبٛ
اٌج١بٔبد صُ ٠ؼٍّٕب ػٓ ٚؽلح
اٌّؼبٌغخ اٌّووي٠خ ٠ٚنوو ٚظ١فزٙب
كافً عٙبى اٌؾبٍت ا ٌٟ٢صُ
٠نوو أعٙيح اإلفزياْ اٌقبهعٟ
٠ٚؼوفٕب ِب ٌ٘ ٟغخ اٌؾبٍت
ٚٚظ١فزٙب ٠ٚزؾلس ػٓ ٛج١ؼخ
األػلاك اٌؼْو٠خ ٚاٌضٕبئ١خ ٠ٚؼوفٕب
ثبٌناووح ٍٚؼخ اإلفزياْ

ٚاٌزىبًِ ِغ اٌزٍ١في ْٛ٠اٌىبثٍٟ
ٚثؼل مٌه ٠نوو اإلٍزقلاِبد
اٌؼبِخ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌزٍ١في١ٔٛ٠خ ِغ اإلّبهح
إلٍزقلاِبرٙب ثبٌّىزجبد ٠ٚنوو
ف٘ ٟنا اٌفًٖ ثؼ٘ اٌّْىالد
اٌز ٟرٛاعٗ اٌفوك ػٕلِب ٠و٠ل أْ
َ٠زقلَ أؽل ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌزٍ١في١ٔٛ٠خ فأُ٘ ِْىٍخ ٘ ٟأْ
رىٍفزٙب ِورفؼخ ٠زؾلس ػٓ
اٌْجىبد ٚفٖبئٖٙب ٚرمَّ١برٙب
ٚفٙٔ ٟب٠خ ٘نا اٌفًٖ ٠زؾلس
اٌّؤٌف ػٓ اإلٔزؤذ ٚرطج١مبرٙب
ف١ؼوف ثبإلٔزؤذ ِٓ ٚعٙخ ٔظوٖ
٠ٚنوو رطج١مبد اٍزقلاَ اإلٔزؤذ

الفصل الرابع
وهو بعنوان النظم اآللٌة إلدارة
المكتبات ومراكز المعلومات
فٌبدأ بمقدمة ثم ٌطرح سؤاال
وهو ماذا تقدم لنا النظم اآللٌة
المتكاملة إلدارة المكتبات
ومراكز المعلومات وٌجٌب بأنها
تحقق كفاءة أكبر وإفادة قصوى
من المركزٌة والتعاون ثم ٌذكر
التطورات الجارٌة فً النظم
اآللٌة المتكاملة وما وصلت إلٌه
اآلن وٌتحدث فً هذا الفصل
الفصل الثالث عن وظائف إدارة المكتبات من
ثؼٕٛاْ اإلرٖبالد ٚاٌْجىبد ٠جلأ
الطلب والتزوٌد إلى الفهرسة
اٌّؤٌف ثّملِخ صُ ٠نوو ثؼ٘
مرورا بضبط اإلعارة وإنتهاء
أٍبٌ١ت اإلرٖبي ٚاٌؼوٗ ِضً
بضبط الدورٌات واإلعارة بٌن
اٌٙبرف ٚاٌزٍ١فبوٌ ٚرٍفيْٛ٠
المكتبات إلخ ٌتحدث عن
اٌَّزمجً إٌـ صُ َ٠وك اٌزطٛه
كٌفٌة إختٌار النظام اآللً
اٌزبه٠قٌ ٟزظُ اٌّؼٍِٛبد
المتكامل لكً ٌضمن لها تحقٌق
اٌزٍ١في١ٔٛ٠خ ؽ١ش ثلأد ثبٌفٛ١كارب
أكبر إفادة وٌذكر أنه هناك
ٚاٌف١لٛ٠رىٌ ِوٚها ثبٌزٍ١زىَذ
طرق رئٌسٌة ٌمكن للمكتبة
ٚأف١وا ِوٚها ثبٌزٍ١زىَذ ٚأف١وا
بواسطتها أن تبٌن نظمها اآللٌة
اٌزٍ١في ْٛ٠م ٚاإلرغب٘ٓ١

بإستخدام الحاسب ولكل منها
مزاٌاه وعٌوبه فمثال من المزاٌا
أنه ٌمكن تشغٌل النظام خالل
أشهر كثٌرة ومن العٌوب أن
بعض النظم الجاهزة غٌر مرنه أو
غٌر قابلة للتطوٌع وٌتحدث
المؤلف فً هذا الفصل اٌضا عن
تخطٌط وتصمٌم النظم اآللٌة
المتكاملة بالمكتبة من تحدٌد
الهدف ألى دراسة الجدوى مرورا
بتعٌٌن النظام ومرحلة التصم
ومرحلة التطبٌق وأخٌرا التقوٌم
وٌقوم بشرح كل مرحلة
الفصل الخامس
 ٛ٘ٚثؼٕٛاْ ٔظُ اٍزوعبع
اٌّؼٍِٛبد ٚلٛاػل اٌج١بٔبد ٠جلأ
اٌفًٖ ثّملِخ صُ ٠زؾلس اٌّؤٌف
ػٓ ٛج١ؼخ اإلٍزوعبع ِٓ رىْ١ف
إٌ ٝإفزياْ ٚاٍزوعبع ٠ٚمَٛ
ثْوػ وً ٛو٠مخ ٠ٚزؾلس ػٓ
ٔظُ ٚلٛاػل اٌج١بٔبد اٌّؾٍ١خ
ٚاٌقبهع١خ ف١م َٛثزؼو٠ف لبػلح
اٌج١بٔبد ٠ٚفوق ث ٓ١أٔٛاع لٛاػل
اٌج١بٔبد ِضً لٛاػل اٌج١بٔبد
اٌججٍٛ١عواف١خ ٚاٌغ١و ثجٍٛ١عواف١خ
ٚلٛاػل ايث١بٔبد ٠ٚزؾلس اٚ٠ب
ف٘ ٟنا اٌفًٖ ػٓ ٛو٠مخ رُّٖ١
اإلرٖبي ث ٓ١اإلَٔبْ ٚاٌؾبٍت
٠ٚنوو اٌجلائً ف ٟأٍبٌ١ت اٌزُّٖ١
اٌّزؼٍمخ ٠ٚزؾلس ػٓ اٌزىْ١ف
ٌٚغبد اٌجؾش ٠ٚنوو اإلفزالف
ث٠ٚ ُٕٙ١فوق ث ٓ١صالصخ
أٔٛاع ِٓ ٌغبد اٌزىْ١ف ِضً
ـ ٌغبد اٌزىْ١ف اٌّؾىِٛخ
ـ ٌغبد اٌزىْ١ف اٌطج١ؼ١خ
ـ ٌغبد اٌزىْ١ف اٌؾوح

ِٓٛم١خ اٌجؼـس
ٞٚـدؽلس عـْ ـ
ـ
ٚاٍذفلاَ اٌوٚاث ٜاٌج١ٕ١ٌٛخ
ـ
ٌ١ى ْٛاٌجؾش ٕؼـ٠ؼ ٚكل١ك
٠ٚنوو اٌذً٘١الد اٌجؾض١خ صُ ٠نوو
اٍزوار١غ١بد اٌجؾش ٚفٙٔ ٟب٠خ
اٌفًٖ اٌقبٌِ ٠نوو ثؼ٘
ِْىالد اٍزوعبع اٌّؼٍِٛبد
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مولده ونشأته
ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؼب٠ٚخ ٘ٛ
ؽف١ل ْ٘بَ ثٓ ػجل اٌٍّه اٌنٞ
ؽىُ ِٓ ٍٕخ 105هـ ـ 723م
إٌٍٕ ٝخ 125هـ ـ 743م ْٔأ
ػجل اٌوؽّٓ ف ٟث١ذ اٌقالفخ
األِ ٞٛثلِْك ٚوبْ اٌفبرؼ
اٌىج١و ٍَِّخ ثٓ ػجل اٌٍّه ػُ
أث٠ ٗ١و ٜف ٗ١أ٘ال ٌٍٛال٠خ
ٚاٌؾىُ ً ِٙٛٚؼب ٌٍٕغبثخ
ٚاٌنوبء ٍّٚغ ػجل اٌوؽّٓ
مٌه ِٕٗ ِْبفٙخ ِّب أصّو فٟ
ٔفَٗ أص ًوا إ٠غبث١ب ً ػٕلِب ألبَ
اٌؼجبٍ ْٛ١كٌٚز ُٙػٍ ٝأٔمبٗ
اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ وبْ ٘لفُٙ
رؼمت األِٚ ٓ١٠ٛاٌمٚبء ػٍٝ
فمزٍٛا
أفواك اٌج١ذ األِٞٛ
األِواء ٚأثٕبء األِواء ثً
ٚأؽفبكُ٘ ٚوً ِٓ رٛلؼٛا أْ
٠ى ْٛأ٘ال ٌإلِبهح فْ١خ
ِؾب ٌٗٚأؽلُ٘ اٍزوكاك ِغلُ٘
الٍّ١ب ف ٟاٌْبَ ٌٙنا ثنٌٛا
اٌغٛٙك اٌٌّ ٗ١ٕٚزؾم١ك ٘نا
اٌٙلف ٔغؼ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ
ِؼب ٗ٠ٚثٓ ْ٘بَ اٌن ٞافزجأ
ف ٟلوِٕ ٗ٠ؼيٌٗ لو٠جخ ِٓ
اٌفواد فٍٛ ٟه٠ب ٚوبْ ِؼٗ
اثٕٗ اٌطفً ٍٍّ١بْ ٚوبْ ػّوٖ
ٚلزٙب أهثغ ٍٕٛاد ٚأؿ إٔغو
ِغ أفزٚ ٓ١ػٕلِب اوزْفذ
اٌْوٛخ ِىبٔ٘ ُٙوة
ػجلاٌوؽّٓ ِغ أف ٗ١اٌ١ٌٛل ثٓ
ِؼب٠ٚخ ػجو ثؼ٘ اٌجَبرٓ١
فٍّب رؼمجزٙب اٌْوٛخ ؽبٚال
ػجٛه إٌٙو فأغواّ٘ب اٌْوٛخ

ِٖو وبْ ٘نا ثؼل صٛهح ثٕٟ
أْ ٠وعؼب ٌّٙٚب األِبْ فوعغ
اٌؼجبً اٌزٔ ٟمٍذ ٌ ُٙاٌقالفخ ِٓ
أفٚ ٖٛلزٍٗ اٌؼجبٍٚ ْٛ١وبْ
أثٕبء ػِّٛز ُٙثٕ ٟأِ١خ ٌ١جلأ
ػّوح صالس ػْو ٍٕخ ثّٕ١ب
اٌؼجبٍ ْٛ١ف ٟاٙطٙبك األٍوح
ٔغؼ ػجلاٌوؽّٓ ثبٌٕٛٛي إٌٝ
اٌؾبوّخ ٚأفواك٘ب ِٓ ثٕ ٟأِ١خ
اٌٚفخ االفو ٜثَالَ  ٌُٚرٕط ًِ
فالؽم ُ٘ٛإّٔ٠ب وبٔٛا ٚلزٍُّ٘ٛ
ػٍِ ٗ١ى١لرٌٚ ُٙؾك ثٗ ِٛالٖ
ِٚضٍٛا ف ٟعضض ُٙلجً مٌه
ثله ٛجمب ٌقطخ ٍبثمخ
د ػل٠ل ٍح ٚف ٟػٙل ْ٘بَ
أوًّ ثَٕٛا ٍ
ػجل اٌوؽّٓ ؽ١برٗ ف ٟرٍه
ثٓ ػجل اٌٍّه رٕجأ أفٍَِّ ٖٛخ
ثيٚاي اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ٚاْ ّبثًب
اٌجٍلح إٌ ٝأْ ٍمطذ اٌقالفخ
ٗ
أًِ٠ٛب ٍ١ؼ١ل ٌٙب اٌّغل ف ٟأه ٍ
فبٙطو إٌ ٝرووٙب ٚهؽً إٌٝ
ثؼ١ل ٍح ٚل ً١أْ ٍَِّخ ػوف مٌه
فٍَط٘ ٓ١وثًب ِٓ ثطِ عٕٛك
اٌْبة ٚوبْ ؽف١ل اٌقٍ١فخ ٚوبْ
اٌؼجبٍٚ ٓ١١أزمً ِٕٙب إٌٝ
اٌقٍ١فخ ْ٘بَ ثٓ ػجل اٌٍّه ٠ؾجٗ
ِٖو صُ ٌغأ إٌ ٝرٚ ٌٔٛوبْ
٠ٚؤصوٖ ػٍ ٝإفٛرٗ ٚوبْ ٌٙنٖ
ٍجمٗ إٌٙ١ب اٌىض١و ِٓ األِواء
إٌجٛءح ِٚب رملَّ ِٓ اٙطٙب ٍك ثٕٟ
األِٔ ٓ١٠ٛظ ًوا ٌؼلَ اػزواف
اٌؼجبً ٌألِ ٛ٘ٚ ٓ١٠ٛاٌنٞ
رؼوٗ ٌٗ ػجل اٌوؽّٓ اٌلافً
ؽبوّٙب ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽج١ت
د ػل٠ل ٍح فٕغب ػٍ ٝلل ٍه ٚوبْ
اٌفٙو ٞثؾىُ اٌؼجبٍ ٓ١١ف ٟرٍه ِوا ٍ
ٌٙنا وً األصو ٚاٌلافغ ألْ ٕ٠زمً
ٌٚطّغ ف ٟرؾً٠ٛ
اٌفزوح ثؼل
ٍ
ػجل اٌوؽّٓ اٌلافً إٌ ٝاٌّغوة
ر ٌٔٛإٌ ٝكٌٚخ ٠زٛاهصٙب ِٓ
ِٕٙٚب إٌ ٝاألٔلٌٌ ٌ١ؤٌٍ
ثؼلٖ أثٕبءٖ فبف ِٓ أْ رؼٍٛ
اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ٕ٘بن
ٌألِواء األِ ٓ١٠ٛاٌَطٛح
ٚفبرٗ
رٛف ٟػجل اٌوؽّٓ اٌلافً ف24 ٟ
فٕ١بىػٍِ ٖٛىٗ ِب ؽٍّٗ ػٍٝ
هث١غ ا٢فو ػبَ ٘ 172ـ ٚرون
ِالؽمزٚ ُٙلزٍٕ٘ٚ ُٙب ٕ٠زمً
ِٓ اٌٌٛل أؽل ػْو ٌٚلًا ُِٕٙ
ػجل اٌوؽّٓ اٌلافً إٌٝ
ٍٍّ١بْ  ٛ٘ٚأوجو ٌٚلٖ ْ٘ٚبَ
اٌّغوة ث ٓ١لجبئً اٌجوثو ِٓ
ٚإٌّنه ٠ٚؾٍٚ ٝ١ؼ١ل ٚػجل هللا
أفٛاٌٗ وبٔذ رٍه ٔجنحٌ ػٓ ػجل
ٚوٍ١ت  ِٓٚاٌجٕبد رَغ ٚلل كفٓ
اٌوؽّٓ اٌلافً لجً ػجٛه
ف ٟلٖو لوٛجخ ثؼل أْ ٍٕ ٝػٍٗ١
األٔلٌٌ
ٌٚلٖ ػجل هللا ٚفٍفٗ ِٓ ثؼلٖ ٌٚلٖ
ٍم ٛٛاٌلٌٚخ األِ٠ٛخ
ٔٚجٛءح اٌلٌٚخ اٌؼبَ  َ750آفو ْ٘بَ اٌٍّمت ثْٙبَ اٌوٙب ثؼٙل
فٍفبء ثٕ ٟأِ١خ ِوٚاْ ثٓ ِؾّل ِٓ ٚاٌلٖ هغُ أْ أفبٖ ٍٍّ١بْ
رٛف ٟثؼ١لًا ػٓ ػبّٕخ كٌٚزٗ وبْ أٍٓ ِٕٗ
ٚلٖوٖ وبْ للهٖ أْ ّٛ٠د فٟ

