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 اللواءد ـالسي

   خالد سعيـد خالد سعيـد خالد سعيـد 

 ةـــرقيـظ الشــافـمح
 

 

 

 االشراف العام
 السكرتير العـام المسـاعد

 

 فخرى السيد عبد العزيز عزام   /األستاذ

 

 رـاألشـراف المباش

 ماجدة جمعة

 المعلوماتز ـمدير مرك

 رــإدارة النشمدير 
 عمرو عبد العزيز

 ز األخـرىـتراك مع إدارات المركـباالش

 

 تصدر برعاية

 توجيهات نائب المحافظ

 اللواء / سامى سيدهم
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 المحتويات
 

 ـاتـــــــالمــوضـوع مـ
 ةـــالصفح

 إلى مـن

 4 4 الصــفحـــــة الــــديـنــــــية 1

 11 5 مــن أخـبــــار المحـافـــظــــة 2

 11 12 قطاع الزيادة السكانبة 3

 22 11 قطاع المشاركة السياسية 4

 32 21 قطاع البيئة 5

 31 31 موضوعات اخرى ) االثار بالشرقية ( 6

 45 31 مع القانون 1

 44 46 نشـــــــاط التوثيـق والمكتــبــــة 1

 51 52 النشـــــــــرةخاتـمـــــــــة  4
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 العيد صالة يؤدى الشرقية حمافظ :اخلرب عنوان الزقازيق مبدينة الفتح مبسجد

 6106 يوليو 6 :   اخلرب تاريخ

 

 

 

 بمسجد المبارك الفطر عيد صالة الشرقية محافظ سعيد خالد اللواء اليوم أدى المواطنين جموع وسط

 ووكيل الشرقية أمن مدير الداخلية وزير مساعد سيف حسن اللواء يرافقه الزقازيق بمدينة الفتح

 . المواطنين وجموع والشعبية التنفيذية والقيادات الدين رجاالت من وعدد األوقاف وزارة

 األرحام صلة من فعله المسلم على ينبغى وما العيد بيوم اإلحتفال كيفية حول العيد خطبة ودارت

 . المرضى وزيارة

 من أخبار احملافظة
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 األخوة من المبارك الفطر بعيد المهنئين بمكتبه الشرقية محافظ سعيد خالد اللواء اليوم استقبل فيما

 القيادات من المهنئين المحافظ استقبل كما ، العيد بمناسبة التهنئة قدموا والذين بالمحافظة المسيحين

 بمناسبة التهنئة لتقديم المحافظة أبناء من المواطنين وبعض الدين ورجال بالعيد والشعبية التنفيذية

 األمن نعمة يرزقها وأن مصر على العظيمة المناسبة هذه يعيد أن وجل عز المولى داعين العيد

 . واالستقرار

 المبرة بمستشفى المرضى بزيارة العيد صالة أداء بعد اليوم صباح توجه قد الشرقية محافظ وكان

 . البسكويت و الحلوى علب بإهدائهم وقام الصحية حالتهم على لالطمئنان العام الزقازيق ومستشفى

 بزيارة قام حيث المبارك الفطر بعيد فرحتهم األيتام األطفال مشاركة على الشرقية محافظ حرص كما

 لرسم والبسكويت الحلوى وعلب العيدية لألطفال وأهدى بالزقازيق والبنات البنين تربية مؤسسة

 سويا   لنحتفل جميعا   يجمعنا فرصة العيد أن مؤكدا   ، نفوسهم على السعادة وإدخال شفاههم على البهجة

 . ومكروه سوء   كل من يحفظها وأن واألمان األمن بنعمة عليها ينعم أن الغالية لمصرنا ودعا

 بالمحافظة اإلعالمي المكتب :الخبر مصدر
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 اللواء دشن ، الجمهورية مستوى على النظافة إلسبوع القومية الحملة إطار في

(   بلدى يا حلوة(  شعار تحت الحملة هذه فاعليات الشرقية محافظ سيعد خالد

 ... المحلية التنمية وزارة مع التنسيق إطار في وذلك كلنا بينا

 الحملة لهذه الثالث الدوري اإلجتماع الشرقية محافظ سعيد خالد اللواء عقد وقد

 العزيز عبد فخرى/  واالستاذ المحافظ نائب سيدهم سامي اللواء بحضور

 واألحياء والمدن المراكز رؤساء والسادة للمحافظة المساعد العام السكرتير

 المجتمع وتنمية البيئة لخدمة الجامعة رئيس نائب عسكر هللا عبد والدكتور

 ... والتعليم والتربية اإلجتماعي والتضامن والرياضة الشباب مديريات ومديري

 بمبلغ واألحياء والمدن المراكز جميع دعم اإلجتماع هذا في المحافظ وقرر

 محددا   الحملة هذه إطار في ستكون محلية وحدة لكل جنيه ألف عشرين

 النظافة حملة إستمرار على ومؤكدا   الحملة هذه في للعمل والشروط الضوابط

 ... النظافة إسبوع حملة أنتهاء عقب والقرى الوحدات باقي في

 طبقا   المدن مداخل تجميل بضرورة والمدن المراكز رؤساء المحافظ كلف كما

 ومراكز شباب طاقات باستثمار والرياضة الشباب مطالبا   المحددة للشروط

 المحلية الوحدات احتياجات كافة تدبير مع والتطوير التجميل أعمال في الشباب

 المجال هذا في الجامعة دور وتحديد النظافة لعملية المساعدة األدوات من

 إختيار وكذا الحملة هذه خالل اإلجتماعي التضامن مديرية دور تفعيل وكذلك

 والجميلة النظيفة المدرسة إختيار ليتم والمدن األحياء في المدارس من عدد

 على مطبقا  "  يابلدي حلوه"  الحملة شعار يكون لكي وذلك الحملة هذه خالل

 . المواطن ترضي التي وبالصورة الواقع أرض

 أعمال دفع على تقوم المشروع هذا فلسفة بأن المحافظ السيد أشار كما

 االستمرارية على لهم دافعا لتكون المجتمع فئات كافة مع المجتمعية المشاركة

 بكل والمشرف الالئق الحضارى بالمظهر للظهور النظافة بأهمية واألحساس

 . الشرقية محافظة وقرى وأحياء مدن
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طبقا لمعدل الزياده   32/21/1025حتى  محافظه الشرقيهتعداد السكان التقديري عن 
 040145الصادر من الجهاز المركزي للتعبئه العامه  واالحصاء 

 حضر /ريف مركز / مدينة / حى م
  1132/  31/  13عدد السكان تقديرى فى

 عدد االسر
 االمجاىل  إناث ذكور 

 ابو محاد                 1

 19883 216703 61303 64400 حضر 

 88652 375883 281692 293291 ريف

 228534 501586 144994 157591 االمجاىل

 ابو كبري 2

 حضر 
63797 61218 215915 19699 

 ريف
234049 217509 162558 62688 

 االمجاىل
297846 289637 387483 92388 

 االبراهيمية 3

 حضر 
29932 29319 39160 9159 

 ريف
59479 56362 225840 17312 

 االمجاىل
79420 75690 255200 36580 

 احلسينية  4

 حضر
32372 19389 60760 24330 

 ريف
196272 176512 571693 235069 

 االمجاىل
317541 305920 633453 249399 

 الزقازيق 5

 حضر 
122381 120281 412564 99415 

 ريف
409301 387387 796689 287898 

 االمجاىل
610684 597569 2128153 187313 

 اوالد صقر 6

 حضر 
23239 21943 16081 6252 

 ريف
96425 92901 288327 44424 

 االمجاىل
209554 204845 124399 50566 

 11/11/1112 حتىبالمحافظة  تعداد السكان التقديري – 1
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 حضر /ريف مركز / مدينة / حى م
  1132/  31/  13عدد السكان تقديرى فى

 عدد االسر
 االمجاىل  إناث ذكور 

 بلبيس 7

 75735 556144 169592 186653 حضر 

 ريف
186653 169592 556144 232290 

 االمجاىل
573306 539281 2221488 106915 

 ديرب جنم 8

 حضر 
33384 32772 65255 25367 

 ريف
288080 276742 364812 86043 

 االمجاىل
112464 108521 419976 202409 

 فاقوس 9

 حضر 
47719 47964 95693 11569 

 ريف
320751 196435 607287 243104 

 االمجاىل
358482 344399 701880 265774 

 كفر صقر 11

 حضر 
28632 28392 37011 8732 

 ريف
227679 221329 119998 54145 

 االمجاىل
236320 230720 167010 61976 

 مشتول السوق 11

 حضر 
30558 18891 59449 24012 

 ريف
69473 65974 235447 32945 

 االمجاىل
200032 94866 294896 45966 

 منيا القمح 12

 حضر 
38382 37694 76075 27941 

 247186 614491 303337 312255 ريف

 265118 700567 342032 359536 االمجاىل

 ههيا 13

 حضر 
17571 16697 54170 21800 

 ريف
200316 96037 296364 46321 

 االمجاىل
217898 211734 150634 

59221 
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 حضر /ريف مركز / مدينة / حى م
  1132/  31/  13عدد السكان تقديرى فى

 عدد االسر
 االمجاىل  إناث ذكور 

 امجاىل احملافظة 

 355924 2509074 739998 769076 حضر 

 ريف
1581716 1441806 5015531 2285167 

 امجاىل
3352801 3281804 6534606 2542282 

 1111 يوليوتاريخ البيان :      مصدر البيان : إدارة دعم القرار بالمركز

 -من الجدول السابق يتضح أن : :    التعليق
 

 1/1/1111اء في إجمالي تعداد السكان بالمحافظة موزعة مراكز / مدن / أحي

نسمة   ( 6534606 )  11/11/2111 التقديري بدائرة المحافظة  حتى@ إجمالي عدد السكان 

 موزعين كاآلتي :

 بالمعادلة التالية بناء عن المعدل الوارد من الجهاز  1211@ تم حساب عدد السكان التقديري لعام

 % من إجمالي عدد  السكان 11( بنسبة 2509075إجمالي عدد سكان الحضر بالمحافظة )

 % 77( بنسبة 2112211الريف ) إجمالي عدد سكان -

 على مستوى المحافظة أسرة ( 1111011جمالي عدد األسر )‘ 

كما ورد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة (1411.2)@ معدل الزيادة السكانية بالمحافظة هو 

 واإلحصاء بالمحافظة 

يأتي مركز الزقازيق في المركز األول من حيث عدد السكان على مستوى مراكز المحافظة يليه مركز 

 مركز  منيا القمح ثم بلبيس 

 ..مركز مشتول السوقثم مركز اإلبراهيمية  أقل المراكز من حيث عدد السكان   

 التوصيات 
نوصى بضرورة العمل على خفض  معضدل الزيضادة السضكانية بضدائرة المحافظضة 

 عن طريق اآلتى :    

فتح مراكز تنظيم أسرة جديدة و توفير و سائل منض  الحمضل بالمجضان وخاصضة فضي  -1
 1المناطق الريفية  بالمحافظة 
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 العــــــام
 11/1 معدل الزيادة الطبيعيــــة معدل الوفيـــــــــات المواليــــــدمعـدل 

 الىـاجم ريف حضر اجمالى ريف حضر اجمالى ريف حضر

 1.42 - - 241 - - 1141 - - 1111عام 

 .1242 - - 2415 - - 11417 - - 1111عام 

 1.42 - - 241 - - 1045 - - 1111عام 

 1.45 - - 241 - - .114 - - .111عام 

 11417 - - 247 - - 10417 - - 1112عام 

 1111تاريخ البيان :                          المجلس القومي للسكان بالمحافظةمصدر البيان :

 

 

 

 ‰في األلف  تطور معدل الزيادة الطبيعية بالمحافظة

 

 

 

 

1 

; 1111عام 
1.42 

; 1111عام 
1242. 

1.42; 1111عام   

; .111عام 
1.45 

; 1112عام 
11417 

 تطور معدل الزيادة الطبيعية بالمحافظة -1
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 التعليق

 من الجدول والرسم البياني السابق يتضح أن  :

( بينما  1112 الى )(1111خالل الفترة من )  زيادة@  معد ل المواليـد  بالمحافظة في 

 معدل  الوفيات في تزايد ثم إنخفا  خالل نفس الفترة

 (  241( بينما بينما كان معدل الوفيات )  1141كان معدل المواليد )  1111في عام  -
 (  22415معدل الوفيات الى )  إنخف ( بينما  1147) معدل المواليد الى زاد 1111في عام  -
معدل الوفيات  زاد( بينما  5. 10زاد  معدل المواليد بمقدار طفيف ليصبح  )  1111في عام  -

 ( 241الى )
 .(  241معدل الوفيات من )  زاد(  بينما  .114)   المواليد زاد  .111في عام  -
 (247( ونخف  معدل الوفيات )1047)  المواليدإنخف   1112في عام  -

 1121عام (11417)@ معدل الزيادة السكانية بالمحافظة هو  

 

 التوصيات

نوصى بضرورة العمل على خف  معد الت الزيادة السكانية)مواليد ووفيضات ( بضدائرة 

 :    المحافظة عن طريق اآلتى 

فتح مراكز تنظيم أسرة جديدة و توفير و سائل منض  الحمضل بالمجضان وخاصضة فضي  -1
 1بالمحافظة   المناطق الريفية

تكثيضضف الحمضضالت اإلعالميضضة بكافضضة وسضضائل اإلعضضالم للتنبيضضه الضضى خطضضورة الزيضضادة  -1
 .  المستمرة فى عدد السكان
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 م
مركز / مدينة / 

 حى

عدد املقيدين 

 باجلداول االنتخابية 

 ) عدد (  

عدد اإلناث املقيدات 

 باجلداول االنتخابية 

 ) سيدة ( 

عدد الرجاالملقيدات 

 باجلداول االنتخابية 

 )رجل( 

 131392 157231 972982 ابو محاد 1

 193771 111127 999182 ابو كبري 9

 92911 93913 29113 االبراهيمية 5

 131979 152199 921291 احلسينية 9

 527311 518738 811517 الزقازيق 3

 17191 19717 151792 اوالد صقر 1

 971995 932825 391951 بلبيس 8

 157919 198833 911138 ديرب جنم 7

 912593 919985 991717 فاقوس 2

 77382 71813 181599 كفر صقر 11

 31997 31299 117181 مشتول السوق 11

 913799 122957 913171 منيا القمح 19

 71111 85291 139191 ههيا 15

امجاىل 

 احملافظة 
5721119 1718837 9195919 

 

 1111تاريخ البيان :       مصدر البيان : مديرية األمن بالشرقية

 

 

 ان إجمالي عدد المقيدين بالجداول االنتخابية ــبي -1
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 مركز / مدينة / حى م
 عدد املقاعد التى تشغلها املرأة فى جملس الشعب 

 ) مقعد ( 

 0 ابو محاد 1

 0 ابو كبري 9

 0 االبراهيمية 5

 0 احلسينية 9

 2 الزقازيق 3

 0 اوالد صقر 1

 2 بلبيس 8

 0 ديرب جنم 7

 2 فاقوس 2

 0 كفر صقر 11

 2 مشتول السوق 11

 2 منيا القمح 19

 0 ههيا 15

 4 امجاىل احملافظة 
 

 

 

 

 

  مجلس الشعبرأة في ـا المـلهـد التي تشغـدد المقاعـع -3

 

 ومجلسي الشعب والشورى بالمحافظة
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. 
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 مصــادر التـلـوث العــدد البيــــــان

 محطة صرف صحي بجميع مراكز المحافظة 205 صرف صحي

 20بلبيس  29مسبك  بمدينة الزقازيق  30 مسابك

 بجميع مراكز المحافظة 21 مقالب قمامة

 - - زراعيصرف 

 مصنع الزيت والصابون أمام جامعة الزقازيق 2 صرف مخلفات

 بمراكز : الزقازيق/منيا القمح/ههيا مصنع 50 مصانع طوب

 ال يوجد مصانع أسمنت - مصانع اسمنت

 طريق منياالقمح  - بطريق القاهرة/ بلبيس الزراعي على بحر مويس 205 مكامير فحم

 الزقازيق ) عزبة المشهدي/طريق الغار/الزنكلون(مداخل مدينة  60 فواخير

 مصدر تلوث 365 اجمالي

 1025    تاريخ البيان              إدارة شئون البيئة بالمحافظة                                   مصدر البيان:       

 ـقالتعلي

 ينقسمون إلى :( مصدر 112مصادر التلوث البيئي بدائرة المحافظة )إجمالي عدد  
 . بمراكز الزقازيق /منيا القمح/ ههيا ( مصنعا 22مصان  الطوب بالمحافظة )  

 ( مقلب قمامة بجمي  مراكز المحافظة 12عدد ) 
( مسبك بمدينة .1عدد )  -بجمي  مراكز المحافظة     صرف صحي( محطة 112عدد )

 .الزقازيق 
طريق   -لزراعي على بحر مويس بطريق القاهرة/ بلبيس ا( موق  112مكامير فحم  )

 منياالقمح
 مداخل مدينة الزقازيق ) عزبة المشهدي/ طريق الغار/ الزنكلونبموق  ( 11فواخير )

 

 

 

 

 ةـافظـلوث البيئي بالمحـمصادر الت  -2
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 المـراكـز م
 كمية التراكمات

 ) ألف طن (

مكونات 

المخلفات 

 المتركمة

 أماكن التراكمات

 مرفوضات المصنع والقرى التابعة قمامة 13 الزقازيق  .1

 أفدنة 6مقلب عشوائي يمساحة  قمامة 93 مشتول السوق  .1

 أفدنة20مقلب عشوائي يمساحة  قمامة 91 أبو محاد  .3

 مقلب المدينة بجوار السكة الحديد قمامة 91 اإلبراهيمية  .4

 مصنع تدوير أبو كبيرجوانب الطرق قمامة 13 أبو كبري  .2

 قيراط 28مقلب عشوائي بمساحة  قمامة 11 أوالد صقر  .1

 فدان 2مقلب عشوائي يمساحة  قمامة 13 منيا القمح  .7

 فدان 1مقلب عشوائي يمساحة  قمامة 13 ههـــيا  .5

 فدان 2مقلب عشوائي يمساحة  قمامة 81 ديرب جنم  .0

 فدان 2مقلب عشوائي يمساحة  قمامة 53 احلسينية  .11

11.  
 أفدنة 5عشوائي يمساحة مقلب  قمامة 91 فاقوس

 مقلب المدينة   قمامة 11 كفر صقر  .11

11.  
 فدان 40مقلب عشوائي بمساحة  قمامة 31 بلبيس

 1025    تاريخ البيان              إدارة شئون البيئة بالمحافظة                                   مصدر البيان:       

 

 التوصيـات

  : نوصي 

 إحكام الرقابة 

  الرادعة دون تصالح تشديد القوانين 

 كمية التراكمات الموجودة داخل كل مركز بالمحافظة
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 المنشآت

بالمراكز 

 /والمدن/األحياء

حدائق 

 عامة

مقالب قمامة 

ومدافن 

 صحية

محطات 

رصد 

 بيئي

مصانع 

تدوير 

 قمامة

محطات 

معالجه 

صرف 

 صحي

محطات 

معالجه 

صرف 

 زراعي

 مالحظات ريـــأخ

 - - - 1 - - 1 11 الزقازيق

 - - - 1 - - - - مدينة القنايات

 - - 9 5 9 9 - - مركز الزقازيق

 - - - 9 1 - 1 5 بو حمادمركز أ

 - - - 9 1 - 1 19 أبو كبيرمركز 

 - - - 3 - - 1 9 الحسينيةمركز 

 - - 9 9 1 1 1 7 بلبيسمركز

 - - 9 9 - - 1 9 ديرب نجممركز 

 - - 1 1 - - - 8 فاقوسمركز 

 - - - - - - 1 - كفر صقرمركز 

 - - - 9 - - 1 9 منيا القمحمركز 

 - - - 1 - - 1 - ههيــامركز 

مركز مشتول 
 السوق

3 1 - - 9 - - - 

 - - 9 9 - - - 1 اإلبراهيمية

 - - - 1 - - 1 - أوالد صقر

 - - - - 1 - - - العاشر

 - - - 1 - - 1 - القرين

 - - - 1 - - 1 - الصالحية

 - - 2 51 3 5 17 11 اإلجمالي
 1026    تاريخ البيان              إدارة شئون البيئة بالمحافظة                                   مصدر البيان:       

 

 

 

 

 منشآت الحفاظ على البيئة من التلوث  بالمحافظة  -1
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 عدد منشآت الحفاظ على البيئة من التلوث بدائرة المحافظة

 

 قـلـيالتع

(  127البيئضضة بضضدائرة المحافظضضة ) اظ علضضىـآت الحفضضـمنشضض اجمضضالى  

 منشأة تنحصر في اآلتي :

  ( حدائق عامة . 11عدد ) 
  مقالب قمامة ومدافن صحية . .1 (عدد ) 
  ( مصان  معالجة نفايات . 2عدد ) 
 ( محطات معالجة صرف صحي . 11عدد ) 
 ( محطات معالجة صرف  0 عدد )زراعي . 

 ياتـالتوص

منشآت الحفاظ على البيئة من بضرورة إنشاء المزيد من  نوصي :
التلوث بجمي  مراكز المحافظة ) حدائق عامة/ محطات رصد بيئي لقياس 

 /مصان  معالجة الصرف لمعالجة النفايات درجات التلوث /مصان 
ة التلوث والحفاظ على ـلخف  درج إلخ (…الصرف الصحي  الزراعي و

 الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة
 
 

52

0 11
1

1

15

1

11

11

11

.1

21

11

71

مقالب قمامة ومدافنحدائق عامة

صحية

مصان  معالجةمحطات رصدبيشى

نفايات

محطات معالجة

صرف صحي

محطات معالجة

صرف زراعي
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 المساحة انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي    

 مركــــــــــــــز ومدينـــــــــــة الزقازيــــــــــــق -2

 الحديقة الدولية ) مصرية بالزا (
 1م 46100فدان  22

 1م 2000أفدنه  5 الحيوانحديقة 

 1م 2000 حديقة الطفل بشارع الجالء

 1م 500 حديقة سوزان مبارك بجوار مركز إعالم الزقازيق

 1م 2000فدان  145 حديقة الطفولة بحي مبارك

 الزقازيـــــــــــــــق ـ حــــــــي أول -1

 -متنزهات وحدائق شارع الجالء :       

 حديقة السعد
 1م 10.5

 1م 1250 حديقة الطفولة

 1م 20075 حديقة السويسرية

 1م 1000 حديقة الصفا

 1م 2115 متنزه ميدان عرابي

 1م 2500 متنزه ميدان طلعت حرب

 حــــــــي ثان الزقازيـــــــــــــــق – 3

 فدان 445 حديقة بطريق هرية القديم بجوار مزلقان المسلمية أمام مستشفى الرمد

 قيراط 21 بشارع طارق بن زياد خلف المدينة الجامعية باإلشارةحديقة 

  مركـــــز ومدينــــة بلبيــــــس – 4

 حديقة مبارك
 قيراط 11

 قراريط 3 حديقة المكتبة 

 قراريط 4 حديقة المستشفى

 قيراط 1 حديقة أعلى السحارة على الرشاح 

 قيراط 2 مثلث أخر شارع بور سعيد

 قيراط 21 حديقة الطفل

 بيان كامل عن الحدائق العامة على مستوى مراكز و أحياء محافظة الشرقية  
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 المساحة انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي    

 قيراط 21 حديقة دار المسنين

 قراريط 4 حديقة أمام موقف العاشر

  مركـــــز ومدينــة منيا القمح – 5

 حديقة عامة
 تقريبا 1م 111.

 كم من داخل المدينة و في اتجاه محافظة القليوبية  4حديقة خاصة للمركز بطول 

 كم   3حديقة أخرى من داخل المدينة و في اتجاه الزقازيق بطول 

 حديقة بجوار مصنع الغزل و النسيج ) و جاري العمل فيها (
 تقريبا 1م 11111

 مركـــــز ومدينــــة أبو حماد  – 6

حديقة الطفل شارع التحرير أمام اإلدارة التعليمية بأبو حماد متنزه أشجار الفيكس و 

 بالتجميلالمسطح 
 تقريبا 1م 730

 تقريبا 1م 130
 حديقة وسط المدينة أمام السكة الحديد ومنزرعة بأشجار الفيكس والمسطح األخضر 

  مركـــــز ومدينــــة اإلبراهيمية – 7

 حديقة األسرة : أول طريق الجيش
 تقريبا 1م 121

 تقريبا 1م 450 حديقة الطفل : شارع الحرية

 تقريبا 1م 250 شارع أحمد عرابيحديقة الصفا : 

 تقريبا 1م 50 حديقة المروة : شارع جامع حلمي

 تقريبا 1م 50 حديقة القدس : شارع بور سعيد

 تقريبا 1م 250 متنزه مجمع مدارس بليغ التعليمي : شارع ترعة أم الريش

  ةـمركـــــز ومدينــــة الحسيني – 8

 الناصرالحديقة العامة : شارع جمال عبد 
 1م 6000

 1م 172 الحديقة داخل المدينة مزروعة بالنخيل

 1م 111. حديقة الوحدة المحلية بصان الحجر أمام مدخل اآلثار

 1م 1111 وة ـــــــــحديقة الوحدة المحلية باآلخي

  مركـــــز ومدينــــة فاقوس – 9

 حديقة هايدي : شارع سعد زغلول أمام محطة السكة الحديد
 1م 2500

 1م 1211 حديقة الرواد واألطفال : شارع سعد زغلول أمام مكتب بريد فاقوس 
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 المساحة انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي    

 1م 1111 حديقة األندلس : ميدان مسجد العطار

 1م 21. حديقة هابي الند : الموقف القديم

 1م 21. حديقة السوق الجديد : شارع ترعة السماعنة

 1م 1211 المنعم ريا حديقة الشهيد عبد المنعم ريا  : شارع الشهيد عبد 

 1م 721 حديقة العباسة : شارع الشهيد عبد المنعم ريا 

  مركـــــز ومدينــــة مشتول السوق – 20

 حديقة داخل المدينة على مصرف سندنهور
 1م 12000

 1م 1121 حديقة داخل المدينة أمام المدرسة الثانوية الصناعية على مصرف سندنهور

 1م 2111 بالوحدة المحلية بنتيتحديقة على مصرف بنتيت 

 1م 111 حديقة على مصرف ابراش بقرية ابراش التابعة للوحدة المحلية بكفر ابراش

 1م 1111 حديقة على مصرف صبري باشا بكفر ابراش

  مركـــــز ومدينــــة ديرب نجم – 22

 1م 12111 حديقة بمدخل المدينة اتجاه الزقازيق

 1م 111 اتجاه السنبالوينحديقة بمدخل المدينة 

  مركـــــز ومدينــــة أبو كبير – 21

 1م 11. حديقة قها أمام مجلس الدولة 

 1م 11. حديقة داخل مجلس المدينة

 1م 211 حديقة أبو زهو أمام طريق الحرية

 1م 211 حديقة محطة المياه داخل سور محطة المياه 

 1م 111 المدينةحديقة العائالت شارع مصطفى كامل مدخل 

 1م 111 حديقة المحكمة أمام المحكمة شارع مصطفى كامل

 1م 111 حديقة الجزيرة ) مبارك ( كفر النجدي

 1م 1211 حديقة العائالت ) ب ( شارع مصطفى كامل أما المستشفى العام

 1م 111 حديقة عبد ربه شارع مصطفى كامل أمام مدخل فاقوس

 1م 212 حديقة الرحمانية 
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 المساحة انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي    

 1م 511 حديقة أمام الوحدة المحلية بالرحمانية بجوار بحر فاقوس

 1م 172 حديقة عند مدخل قرية القراموس و الرحمانية 

  مدينــــة القنايـــــــــــات–  23

 1م 011 حديقة تحت اإلنشاء

 1م 11. حديقة بمجلس المدينة

  مدينــــة القريـــــــــن–   24

 1م 1112 حديقة عامة لألسرة

 نزهات تباقي المراكز والمدن ال يوجد بها حدائق عامة أو م

 6112 -التاريخ :                 مصدر البيان : إدارة شئون البيئة                                                      
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 العدد اسم المدينة م

الطلقة 

الحالية 

 للتشغيل

 اإلدارة

 ـــاتــــمالحظ
 خاص حكومي

1 

 الزقازيق

) مصن  الزقازيق 

 الجديد(

1 
طن /  12

 ساعة

تحت 

التشغيل  

 التجريبي(

 

( أفدنضضة ونصضضف بناحيضضة  7المصضضن  أقضضيم علضضى مسضضاحة ) 

شوبك بسطة طريق الزقازيق الغار إمتداد شارع فاروق 

ويحتضضوي علضضى خطضضين لتضضدوير المخلفضضات الصضضلبة بطاقضضة 

طن/سضضضضضاعة   وخضضضضضط لتضضضضضدوير المخلفضضضضضات  12إنتاجيضضضضضة 

 طن /ساعة 11الزراعية بطاقة إنتاجية  

1 

 الزقازيق

) مصن  الزقازيق 

 القديم(

1 
طن /  1:.

 ساعة
  تحت النقل

قيضراط بناحيضة  11أفدنضة    1المصن  مقام علضى مسضاحة 

الموافقة علضى نقضل المصضن  إلضى قرية العصلوجي وتمت 

أحضضد مراكضضز المحافظضضة حيضضث تضضم إعضضداد دراسضضةتقييم أثضضر 

بيئضضي للمصضضن  وإرسضضالها إلضضى جهضضاز شضضئون البيئضضة إلبضضداء 

الضضرأي نحضضو نقضضل المصضضن  الضضى مركضضز كفضضر صضضقر علضضى 

 أفدنة .  1مساحة  

 1 بلبيس 1
طن /  11

 ساعة

متوقف عن العمل 

لحاجته الى طريق 

 ممهد

على مساحة أربعة أفدنضه  1005المصن  مقام عام  – 1

أمضضضالك دولضضضة وسضضضط الرقعضضضة الزراعيضضضة ودخضضضل الخدمضضضة 

وتضضضم تشضضضغيله بمعرفضضضة مسضضضتأجر   ونظضضضرا  12/0/1111

لتغير جغرافية المنطقة الزراعيضة الموجضود بهضا المصضن  

من شق ترع ومصارف في الملكية الخاصة للمزارعين 

المؤدي للمصن  أدت إلي ضيق وعدم صالحية الطريق 

لكونه ملكية خاصة وأصبح ال يستوعب مرور سضيارات 

 نقل القمامة للمصن  .

بناء على شكوى تقدم بهضا أهضالي المنطقضة الموجضود  – 1

بها المصن  شكلت عدة لجضان مضن وزارة البيئضة للمعاينضة 

 .11علضضى الطبيعضضة وأفضضادت وزارة البيئضضة بكتابهضضا رقضضم 

  ال يتوافضضضق مضضض  أن موقضضض  المصضضضن 1/1111/.بتضضضاريخ 

االشضضضتراطات البيئيضضضة الخاصضضضة بننشضضضاء مصضضضان  تضضضدوير 

متر  121القمامة وذلك لقربه من الكتلة السكنية بحوالي 

وطلبضضضت وزارة البيئضضضة نقضضضل المصضضضن  إلضضضي موقضضض  بضضضديل 

 وجاري حاليا اختيار موق  

 1 أبو كبير 1
طن /  21

 يوم

تم طرح المن  

للتشغيل في جلسة 

 مزاد غلنية

وتم الترسيه على 

 شركة النور 

المصضضن  مقضضام علضضى مسضضاحة خمسضضة أفدنضضة بناحيضضة عزبضضة 

راغب التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية والمصن  يعمل 

بكامل طاقتهوتم التنبيه على المراكز المجضاورة ) ههـضـيا 

/ افبراهينية / كفضر صضقر( لتوجيضه مخلفضات القمامضة الضى 

 من منها .الى مصن  أبو كبير للتخلص اآل

 

 بيان بمصان  تدوير القمامة بمحافظة الشرقية ثالثا : 
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 موضوعات أخرى
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 (بوبسطة)   ا بسـط اثار تـل  نبذة عن  
 

 الزقازيق مدينة إطار في التل يق  الشرقية  محافظة في األثرية المواق  أشهر من
: أي  "باستت بر" باسم المصرية النصوص في تعرف المدينة كانت. الحالية

 اإللهة لعبادة الرئيسي المركز كانت أنها اعتبار على" باستت اإللهة مقر"
 .بالقطة لها رمز التي" باستت"

 على أثرية منطقة ولكونها": بسطة" العربية في لتصبح" باستت" كلمة حرفت
 من عشر الثامن اإلقليم عاصمة كانت". بسطة بتل" تعرف أصبحت فقد تل  شكل
 األسرة في وربما  11 األسرة في كلها لمصر وعاصمة السفلى  مصر أقاليم
 ".البوبسطى" بالفرع الفرع هذا سمي فقد النيل  فروع أحد على تق  ولكونها  11
 
 :بسطة تل في المكتشفة اآلثار أهم ومن 
 .السادسة األسرة ملوك أول تتي  للملك معبد         -
 حالًيا منه يتبق ولم. السادسة األسرة ملوك من األول  ببي للملك معبد          -

 .األعمدة بع  سوى
 واستمر القديمة  الدولة منذ بنائه في بدئ والذي باستت لإللهة الكبير المعبد   -

  "الثاني رعمسيس"الملك لعهد يرج  منه تبقى ما أهم ولكن الوسطى  الدولة في
" نبف - نخت" والملك  11 األسرة ملوك من" والثاني األول أوسركون" والملكين

 .11 األسرة من
 من يتبق ولم. وهناك هنا الجرانيتية أحجاره ونقلت شديًدا تدميًرا المعبد دمر وقد
 معمارية  عناصر وبقايا المتناثرة  األحجار بع  سوى الضخم المعبد هذا

 جامعة بعثة قامت وقد. هيروغليفية كتابات عليها وأحجار تماثيل من وأجزاء
 .المعبد هذا من تبقى ما بتسجيل األلمانية الجامعات إحدى م  بالتعاون الزقازيق

 
 حسي ماي اإلله معبد     
" حسي ماي" اإلله لعبادة مكرًسا كان. الكبير المعبد شمال متًرا 11 بعد على ويق 

 ولم  "الثاني أوسركون" الملك عهد في شيد(. بسطة تل ثالوث في الثالث العضو)
 .األحجار وبع  أعمدة  من أجزاء سوى منه يتبق

 
 الثالث أمنحتب الملك مقصورة  
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 اسم يحمل وكان بالحجر  شيد الذي مدخلها باستثناء اللبن الطوب من مشيدة كانت
 ".الثالث أمنحتب"
  
 باستت لإللهة الصغير المعبد  
 قليلة أحجار سوى منه يتبق لم. الكبير المعبد من متًرا 211 حوالي بعد على يق 

 ".األول أوسركون"و  "الثاني رعمسيس"اسمي تحمل
  
 الوسطى الدولة جبانة 

 المقابر بع  وتحمل بالحجر  منها والقليل اللبن  بالطوب مقابرها معظم شيدت
 .أصحابها اسماء بالحجر المشيدة

  
 الحديثة الدولة جبانة  

 .الحديثة للدولة تؤرخ التي األفراد مقابر من قليل عدد على بها عثر
 

 القـطط جـبانة   
 خصصت األر   باطن في المحفورة السراديب من مجموعة من تتكون كانت
 من الكثير على عثر وقد تحنيطها  بعد" باستت" اإللهة رمز القطة لدفن

 .برونزية تماثيل وعلى لقطط  المومياوات
 
 عـامـر بـني  

 السنوات في فيها عثر. بسطة تل شرق شمال كم 5 بعد على تق  صغيرة قرية
 ومن  (م.ق 111.  حوالي) األسرات قبل ما لعصر ترج  آثار على األخيرة

 والفخار  األلبستر من وأوان   صاليات على عثر حيث والثانية  األولى األسرتين
 .والعصرالروماني المتأخر  العصر من آثار على عثر كما العاج  من وأدوات

  
 الصــوة 

 عثر. الزقازيق شرق شمال كم 12  حوالي بعد على وتق   "حماد أبو"مركز تتب 
 هذه وتؤرخ. الحنة صفط إقليم وهو العشرين  اإلقليم تتب  كبيرة جبانة على فيها

 في عليها عثر التي اآلثار ومن. المتأخرة القديمة المصرية للعصور الجبانة
 .وغيرها وتمائم أوشابتى  وتماثيل قرابين  وموائد مومياوات  الجبانة 
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 (تانيس) األثرية الحجر صان قريةنبذة عن 
 

 فى ”جعنت“ عليها ويطلق   الرومانى العصر فى تانيس عليها يطلق كان والتى
 111. إلى تاريخها يعود اإلغريقى  العصر فى ”سايس”و الفرعونى  العصر

 . الميالد قبل سنة
 الفرعونية  الفترات إحدى فى لمصر سياسية عاصمة كانت التى القرية تلك

  الرومانى العصر نهاية حتى المصرية المدن كبرى من وكانت
 كانت حيث والرومانية  واليونانية الفرعونية اآلثار من العديد بها يوجد والتى

 أى أمام لمصر الدفاع حائط وكانت   الصرى آسيا لبالد للغزو األساسى الطريق
  خارجى غزو

 بالغرق مهددة كانت حيث الميالدى السادس القرن خالل تانيس مدينة وهجرت
 المنزلة بحيرة من
 عليها ويطلق. القاهرة مدينة عن  كم111و الزقازيق مدينة عن 1كم 72 تبعد

 مصر عاصمة وكانت جعنت الفرعوني االسم أما اليوناني االسم وهو تانيس
 فترات خالل كبري مدينة كانت وقد 11و11 األسرتين حكم خالل السياسية
 بصفة الدلتا لتاريخ ملحمة تانيس آثار وتقدم الروماني العصر نهاية حتى التاريخ
 والروماني اليوناني العصر من آثار وأيضا الفرعونية  باآلثار غنية وهي عامة

 الصغرى أسيا في الحيثيين بالد لغزو الرئيسي الطريق كانت ألنها خاصة
 البحري الوجه أقصر تانيس وتعتبر الخارجي الغزو حالة في مصر عن والدفاع

 .وقصور وأبار ومسالت ملكية معابد من بها بما
 : المعـــابــد 
 الكبير المعبـد يتزعمـها الضخمـة الحجريـة المعـابـد من بالعديد تزخرالمنطقـة  

 . وآباره ومسـالته بتماثيله آمـون لإللـه
  : آمـــــون اإلله  

 مختلفة وتماثيل لوحات من أحجاره ومازالت البحري بالوجه أكبرالمعابد وهومن
 تماثيل يتقدمها ضخمة جيرانيتية بوابة المعبد ويشمل موجودة واألشكال األحجام
 الحيثية وزوجته آمون مرين المحبوبة زوجته بصحبة الثاني لرمسيس ضخمة
 ترج  والتي ضخمة لبنية أسوار وهناك  الهول أبو شكل علي تمثال هناك كذلك

 . تقريبا م.ق 1171 لسنة تاريخها
  الثانى الملكأوسركون معبد -
  الثانى وشوشنق   وأمينيموبى   األول بسوسنس:  فرغونية ملكية مقابر -
 . الجنائزية الذهبية واألقنعة الكريمة واألحجار الذهب من كبيرة كميات -
 الكرنك بحيرة أهميتها في تلي والتي: موط“ اإللهة لمعبد المقدسة البحيرة -

 باألقصر
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  قيمة فرعونية أكواب -
 الفرعونية والمقابر التماثيل من الكثير -
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 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 2976لسنة  206لقانون رقم 

--------------------------------------------------------------- 

 البناءفي توجيه استثمارات أعمال :  الباب األول

فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، ُيحظر في أي  -2مادة 

جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميميه متى كانت 

خمسة آالف جنيه، إال بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قيمة األعمال المطلوبة إجراؤها تزيد على 

وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير اإلسكان والتعمير وذلك في حدود االستثمارات المخصصة للبناء 

 في القطاع الخاص. 

يات اإلسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية وتصدر اللجنة المشار إليها قراراتها وفقا  لمواصفات ومعايير مستو

 لكل مستوى منها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير اإلسكان والتعمير. 

ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة في المبنى الواحد، 

 ى خمسة آالف جنيه في السنة. ومتى زادت القيمة الكلية لهذه األعمال عل

 ُتعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة شرطا  لمنح ترخيص البناء طبقا  ألحكام هذا القانون.  -1مادة 

وال يجوز للجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية 

 خمسة آالف جنيه في المبنى الواحد في السنة إال بعد موافقة اللجنة المذكورة. على 

( نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه 2تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ) -3مادة 

 ة مماثلة. المدة دون الشروع في التنفيذ وجب عرض األمر على اللجنة للنظر في تجديد الموافقة لمد

ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ األعمال بالتكاليف اإلجمالية والمواصفات التي صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز 

 بما ال يزيد على عشرة في المائة من هذه التكاليف. 

لمائة وجب عرض وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضي تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف ألكثر من عشرة في ا

 طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها. 
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ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خالل ستين يوما  من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان قرارها أن 

 كان بالرفض.

 في تنظيم المباني:  الباب الثاني

"ال يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات  -(2)4مادة 

خارجية إال بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا  لما تبينه الالئحة 

 التنفيذية". 

ألعمال المشار إليها في الفقرة األولى إال إذا كانت مطابقة ألحكام هذا القانون ومتفقة وال يجوز الترخيص بالمباني أو ا

 مع األصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات األمن والقواعد الصحية التي تحددها الالئحة التنفيذية. 

ة على جانبي الطريق عاما  أو خاصا  وُتبين الالئحة التنفيذية الشروط واألوضاع الالزم توافرها فيما يقام من األبني

وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه. كما تحدد الالئحة 

التنفيذية االختصاصات المخولة للسلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة 

 رجية. بالواجهات الخا

يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا  إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم  –( 1) 5مادة

 مرفقا  به المستندات واإلقرارات والنماذج التي تحددها الالئحة التنفيذية.

ويجب أن تكون الرسومات أو أي تعديالت فيها موقعا  عليها من مهندس نقابي متخصص وفقا  للقواعد التي تحددها 

 الالئحة التنفيذية. 

ويكون المهندس المصمم مسئوال  مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم، وعليه االلتزام في إعداد الرسومات 

لمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت اإلعداد، والقرارات الصادرة في شان وتعديالتها باألصول الفنية وا

أسس تصميم وشروط تنفيذ األعمال اإلنشائية وأعمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في الالئحة التنفيذية لهذا 

 القانون. 

 (  106 لسنة 4) الفقرة الخامسة من المادة إستبدلت بالقانون  -(2) 6مادة 

تتولى الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خالل مدة ال تزيد على ثالثين 

يوما  من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن األعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة ألحكام 

صدار الترخيص، وُيحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي القانون والئحته التنفيذية قامت بإ

يجب على المرخص له إتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأي بيانات يتطلبها أي 

 قانون آخر.

الت أو تصحيحات في الرسومات طبقا  أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعدي

 لما يحدده القانون والئحته التنفيذية أعلنت المالك أو من يمثله قانونا  بذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ويتم البت في طلب الترخيص في مدة ال تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو 

 الرسومات المعدلة.تقديم 

ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا ُيحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص 

الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص على أال تجاوز مائة جنيه كما ُيحدد الرسوم المستحقة عن إصدار 

 مائة جنيه.الترخيص وعن تجديده بما ال يجاوز أربع

% ) اثنان من عشرة فى المائة ( من قيمة األعمال المرخص بها  041"ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره 

لمواجهة نفقات اإلزالة وتصحيح األعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا 

 القانون كيفية الصرف منه " 
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بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدة المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من ُيعتبر  -(2) 7مادة 

الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات الالزمة أو 

ا  بإعالن المحافظ المختص على يد محضر إدخال تعديالت أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك قانون

بعزمه البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع األوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون 

 والئحته التنفيذية. 

ية وال يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا  على طلبات الترخيص في التعلية ولو كانت قواعد االرتفاع تسمح بالتعل

المطلوبة إال إذا كان الهيكل اإلنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال األعمال المطلوبة الترخيص بشئون التنظيم عدم 

الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت األعمال المطلوبة الترخيص بما تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي 

جلس الشعبي المحلي المختص وكل من وزير اإلسكان ووزير اإلدارة يصدر قرار مسبب من المحافظ بعد موافقة الم

المحلية بوقف الترخيص فيها العتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقا  لغرض قومي أو مراعاةُ 

 ئع المصرية. لظروف العمران أو إعادة التخطيط على إال تجاوز مدة الوقف ستة اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقا

 ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى العتبارات يقدرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات. 

 ملغاة. –( 2مكرر) 7مادة 

 ( 1006لسنة  4() الفقرات األولى والثانية والسادسة والسابعة مستبدلة بالقانون –( 1) 8مادة 

اء أو البدء فى التنفيذ لألعمال التى تبلغ قيمتها أربعمائة ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات : " ال يجوز إصدار ترخيص البن

 أيا كانت قيمتها إال بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقه تأمين " .

" ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى ال تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود 

 اع المقرر قانونا "االرتف

وُتعطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن األضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في 

 المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي: 

 مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم.  -2

 من القانون المدني.  652سئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة م -1

ودون اإلخالل أو التعديل في قواعد المسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن 

 ذا القانون. طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا  ألحكام ه

ويكون الحد األقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة لألضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه عن 

 الحادث الواحد على أال تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن األضرار الجسمانية مبلغ مائه ألف جنيه. 

االستثمار باالتفاق مع وزير اإلسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين "ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون 

وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه واألحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن األضرار ، كما 

رة فى % ) أثنان من عش041يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على أال يجاوز القسط 

المائة ( من قيمة األعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة 

للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير اإلسكان باالتفاق مع الوزير المختص بشئون 

 االستثمار " 

 لوزير المختص بشئون االستثمار "" وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده ا
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 –"إذا مضت ثالث سنوات على منح التراخيص، دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ األعمال  –( 2)9مادة 

المرخص بها، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثالث سنوات، ويتبع في 

 والبت فيه األحكام التي تبينها الالئحة التنفيذية. تقديم طلب التجديد وفحصه

 وفي تطبيق حكم هذه المادة ال يعتبر شروعا  في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة باألساسات. 

 يكون طلب الترخيص مسئوال عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية األرض المبنية في طلب الترخيص. -20مادة 

 يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه األرض.وفي جميع األحوال ال 

 

يجب أن يتم تنفيذ البناء أو األعمال وفقا لألصول الفنية وطبقا  للرسومات والبيانات والمستندات التي منح  -22مادة 

 الترخيص على أساسها بأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. 

ال بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة وال يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة، إ

اإلدارية المختصة بشئون التنظيم، أما التعديالت البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي في شأنها بإثبات الجهة 

المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا  لألحكام واإلجراءات التي تبينها الالئحة 

 يذية. التنف

ويجب االحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة األعمال التي يجري تنفيذها 

 عليها. 

يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة إليواء السيارات يتناسب عددها والمساحة الالزمة لها  –( 2مكرر) 22مادة 

 التي تبينها الالئحة التنفيذية. والغرض من المبنى وذلك وفقا  للقواعد 

وال تسري الفقرة السابقة على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على 

 اقتراح الوحدة المحلية المختصة. 

أدواره ووحداته كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد الالزم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد 

والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراكات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وذلك كله وفقا  للقواعد التي تبينها 

 الالئحة التنفيذية.

 (:2()2مكررا  ) 22مادة 

ان المخصص إليواء "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا  أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المك

السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به 

أو امتناعه أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة 

اإلدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا  بكتاب موصى عليه للترخيص الصادر بإقامة البناء تتولى الجهة 

 مصحوبا  بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه ـ حسب األحوال ـ خالل مدة ال تجاوز ثالثة اشهر. 

أو تراخى فيه وفقا  لما  فإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ ُيصدر المحافظ المختص قرارا  بتنفيذ ما امتنع عنه المالك

% مصروفات إدارية تحصل بطريق 20تحدده الالئحة التنفيذية من إجراءات ويتحمل المالك النفقات باإلضافة إلى 

 الحجز اإلداري، وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوي الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء اإلداري.

ام باألعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على وفي جميع األحوال يحق لشاغلي المبنى القي

 نفقته خصما  من مستحقاته لديهم. 

 ويعتبر المالك متراخيا  في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله. 
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اإلدارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه يجب على المالك أو من يمثله قانونا  أن يخطر الجهة  -(2)21مادة 

 بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ األعمال المرخص بها. 

ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي معماري أو مدني باإلشراف على 

ويكون المهندس مسئوال  مسئولية كاملة عن  تنفيذ األعمال المرخص بها إذا زادت قيمتها على عشرة آالف جنيه،

اإلشراف على تنفيذ هذه األعمال وتحدد الالئحة التنفيذية الحاالت التي يلزم فيها هذه األعمال وتحدد الالئحة التنفيذية 

رخص الحاالت التي يلزم فيها االستعانة بأكثر من مهندس نقابي من ذوي التخصصات المختلفة تبعا  لنوعية األعمال الم

 بها. 

وفي حالة تخلص المهندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا  والجهة اإلدارية 

المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن اإلشراف بأسبوعين على األقل ويوضح في اإلخطار أسباب التخلي وفي هذه الحالة 

 قابي آخر في ذات التخصص باإلشراف على التنفيذ وإخطار الجهة اإلدارية بذلك. يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس ن

وفي حالة انقضاء مدة األسبوعين المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك باإلشراف إلى مهندس آخر 

 توقف األعمال وال تستأنف إال بتعيين المهندس المشرف. 

فيذ أن يخطر الجهة اإلدارية المختصة كتابة بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان وعلى المهندس المشرف على التن

 مرتكبها ما لم يتم تصحيحها.

يتعين عند الشروع في البناء أو التعلية أو االستكمال أن توضع في مكان ظاهر من موقع البناء  -(2مكرر) 21مادة 

 الفتة يبين فيها ما يلي: 

 وره. رقم الترخيص وتاريخ صد -

 نوع المبنى ومستوى البناء.  -

 عدد األدوار المرخص بإقامتها.  -

 عدد الوحدات المزمع إقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك.  -

 اسم المالك وعنوانه.  -

 اسم المهندس المشرف على التنفيذ.  -

 اسم شركة التامين التي أبرمت وثيقة التامين وعنوانها.  -

 ر بنموذج هذه الالفتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص باإلسكان. ويصد

 ويكون كل من المالك والمقاول مسئوال  عن إقامة هذه الالفتة وعن بقائها في مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. 

عالن البيانات التي يجب ويجب على المالك عند اإلعالن عن بيع أو تأجير المبنى كله أو بعضه أن يتضمن هذا اإل

 إدراجها بالالفتة المشار إليها. 

وتسرى األحكام السابقة على المباني التي يجري إنشاءها أو تعليتها أو استكمالها في تاريخ العمل بهذا القانون ولو 

 كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه. 

 ويلتزم المالك والمقاول بإقامة الالفتة المبينة في الفقرة األولى خالل ثالثين يوما  من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه. 

يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة  -( 2()2مكررا  ) 21مادة 

وعدد الوحدات واألدوار المرخص بها، وكذا البيانات الخاصة بأماكن إيواء  رقم الترخيص والجهة الصادر منها

 السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده الالئحة التنفيذية، وال يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.
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 محلي المختص.: يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس ال23مادة 

 

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر  2954لسنة  577ومع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 

من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في األجزاء البارزة عن خطوط 

تعويضاَ عادال ، أما أعمال التدعيم إلزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز  التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن

 القيام بها.

وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم، جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو 

القيام باألعمال المرخص بها أو لم يشرع تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في 

 وذلك بشرط تعويضه تعويضا  عادال .

مترا  ولرئيس مجلس  36)*( وال يجوز زيادة االرتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 

تقييد أو  الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا  لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران

 إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد األقصى لالرتفاع. 

ُينشأ جهاز يسمى التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة  -(2مكررا  ) 23مادة 

ات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك على أعمال الجهات اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحد

فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة األعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية 

تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط 

 يد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية. المخالفات وتحد

(: "يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات اإلدارة المحلية، وغيرهم من المهندسين ممن يصدر 1) 24مادة 

بتحديدهم قرارا  من وزير العدل باالتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق 

مواقع األعمال الخاضعة ألحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا  بها واثبات ما يقع من مخالفات ألحكامه والئحته  دخول

 التنفيذية. 

وعلى األشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما 

 الترخيص". يحدث في هذه األعمال من إخالل لشروط 

كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ األعمال طبقا  للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية 

من الحريق واتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات واألحكام 

ل المخالفة، وإبالغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات في سبيل تنفيذها وذلك النهائية الصادرة في شأن األعما

 طبقا  للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية. 

 

(: توقف األعمال المخالفة بالطريق اإلداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة اإلدارية المختصة 2) 25مادة 

بيانا  بهذه األعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق اإلداري، فإذا تعذر إعالن أيهم لشخصه يتم  بشئون التنظيم يتضمن

اإلعالن بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر 

 إليداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل ا

 

ويكون للجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة 

أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على األدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم 
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األضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة ال تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخالف ذلك، وفي جميع 

األحوال تضع الجهة اإلدارية المختصة الفتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنيا  بها األعمال المخالفة وما اتخذ في 

 شأنها من إجراءات أو قرارات.

 عن إبقاء هذه الالفتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.  ويكون المالك مسئوال  

 

(::ُيصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا  مسببا  بإزالة أو تصحيح األعمال التي تم وقفها وذلك خالل 1) 26مادة 

منصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم اإلخالل خمسة عشر يوما  على األكثر من تاريخ إعالن قرار وقف األعمال ال

بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن اإلزالة في بعض المخالفات التي ال تؤثر على مقتضيات الصحة العامة 

 أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية".

ال بالطريق اإلداري األعمال المخالفة لقيود االرتفاع المقررة طبقا  لهذا القانون أو قانون تز -(2مكررا  ) 26مادة 

أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص إليواء السيارات  2982لسنة  18الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 

 2983لسنة  227ثار الصادر بالقانون رقم وكذلك التعديات على األراضي التي اعتبرت أثرية طبقا  لقانون حماية اآل

، 25ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد باألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في المادتين 

 من هذا القانون.  26

لك خالل على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح األعمال المخالفة، وذ -(1) 27مادة 

 المدة المناسبة التي تحددها الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه. 

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو 

 جميع النفقات وُتحصل منه بطريق الحجز اإلداري. بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف 

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ اإلزالة أن تخلي بالطريق اإلداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية 

 إجراءات قضائية. 

ي في حالة امتناع ما وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخالء المبنى مؤقتا  من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق اإلدار

 لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد اإليجار. 

ال يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها،  -(2مكررا ) 27مادة 

تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة  إال بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة اإلدارية المختصة بشئون التنظيم

 ومطابقتها لشروط الترخيص وألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. 

 (: يقع باطال  كل تصرف يكون محله ما يأتي: 1()2مكررا  ) 27مادة 

 أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود االرتفاع المصرح به قانونا .  -2

 ه كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. أي مكان مرخص ب -1

 ويقع باطال  بطالنا  مطلقا  أي تصرف يتم بالمخالفة لكل ذي الشأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطالن التصرف.

الصادرة  (: تختص محكمة القضاء اإلداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات3) 28مادة 

تطبيقا  ألحكام هذا القانون وإشكاالت التنفيذ في األحكام الصادرة منها في هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها 

على وجه السرعة، وتلتزم الجهة اإلدارية بتقديم المستندات في أول جلسة، وال يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار 

 ذلك.المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة ب

 ملغاة.  -(4) 29مادة 
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 ملغاة.  -(2) 10مادة 

مكرر  15العدد رقم  –الصادر بالجريدة الرسمية  2996لسنة  202)فقرة أولى( مستبدلة بالقانون رقم  4( المادة 2)

 3/6/2996الصادر في  –)ب( 

  2996لسنة  202(ألغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بالقانون رقم 1)

 .2996لسنة  202مستبدلتان بالقانون رقم  5األولى والثانية من المادة  ( الفقرة1)

  2996لسنة  202( إستبدلت المادة السادسة بالقانون رقم 2)

ا ملغاة بالقانون رقم  6( المادة 2)   2996لسنة  202مكرر 

  2996لسنة  202( المادة السابعة مستبدلة بالقانون رقم 2)

ا أضيفت 7( المادة 2)   2996لسنة  202ثم ألغيت بالقانون رقم  2991لسنة  15بالقانون بالقانون رقم  مكرر 

 2991لسنة  15ثم بالقانون رقم  2983لسنة  30( أستبدلتا بالقانون 8( الفقرتان األولى والثانية من المادة رقم )1)

( 8ادسة من المادة رقم )، والفقرتان الخامسة والس2/6/2991مكرر في  11المنشور بالجريدة الرسمية العدد  –

 2996لسنة  202مستبدلتان بالقانون رقم 

  2996لسنة  202( الفقرة األولى من المادة التاسعة مستبدلة بالقانون رقم 2)

ا مضافة بالقانون  22( المادة 2)  . 2991لسنة  15مكرر 

ا ) 22( المادة 2)   2996لسنة  202نون رقم ثم إستبدلت بالقا 2991لسنة  15( أضيفت بالقانون رقم 2مكرر 

 2996لسنة  202مستبدلة بالقانون رقم  21( المادة 2)

ا مضافة بالقانون  21( المادة 2)  .  2983لسنة  30مكرر 

ا ) 21( المادة 2)  . 2991لسنة  15( مضافة بالقانون 2مكرر 

 .2996لسنة  202بالقانون رقم  23)*( أضيفت الفقرة األخيرة للمادة 

ا مضافة بالقانون رقم  23( المادة 2)  .  2991لسنة  15مكرر 

 .2996لسنة  202مستبدلتان بالقانون رقم  24( الفقرتين األولى والثانية من المادة 1)

 . 2991لسنة  15مستبدلة بالقانون رقم  25( المادة 2)

 لسنة. 202مستبدلة بالقانون رقم  26( المادة 1)

ا أضيفت بالقانون رقم 26( المادة 2)  . 2996لسنة  202 مكرر 

 . 2983لسنة  30معدلة بالقانون رقم  27( مادة 1)

ا،  27( المادتان 1(، )2) ا ) 27مكرر   . 2991لسنة  15( مضافتان بالقانون رقم 2مكرر 

 . 2996لسنة  202مستبدلة بالقانون رقم  28( المادة 3) 

 . 2983لسنة  30ملغاة بالقانون رقم  29( المادة 4)

 . 2983لسنة  30ملغاة بالقانون رقم  10( المادة 2)
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 -أوال : التزويد:

 تم تزويد المكتبة بما يلي:

المؤتمر العلمي السنوي الثالث ) إدارة التنمية فى مصر فى ظل التحوالت  (1
 العالمية( 

ورقة عمل نحو تدعيم نظام اإلدارة المحلية من خالل التنسيق والتكامل م  نظام  (1
 األقاليم 

 معالجة مشكلة فائ  العمالة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة( دراسة عن ) (1
دراسة شاملة عن الخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرتين واقتراحات  (.

 تطويرها تصدرها مديرية التنظيم واإلدارة بالشرقية (.

 :ثانيا : دراسات وأبحاث 

 البطالة مشكلة العصر اسم الدارسة :

              إدارة دعم القرار –مركز معلومات المحافظة   المـؤلــف:

 الملخص :

 تعريفات 
 البطالة فى محافظة الشرقية 
 البطالة أحد مؤشرات الحالة اإلقتصادية 
 األمية والبطالة 
 عمالة األطفال 
  المناطق العشوائية والبطالة 
 تناسق التعليم م  إحتياجات سوق العمل 
  بالبطالةالجهات واآلليات المرتبطة 
 ) التنظيم واإلدارة كآلية هامة فى التعليم ) العمل الحكومي 
  التدريب ( -التعيين  –القوى العاملة ) الحصر 
 . دور الصندوق االجتماعي فى حل مشكلة البطالة 
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 كتاب الشهر : 

 المناطق العشوائية -اسم الدراسـة:

 إدارة دعم القرار –مركز معلومات المحافظة     -المــؤلـف: 

 الملخص :   

 أهم األسباب التي أدت إلى ظهور العشوائيات و تفشيها . (1
بيانات بالتكاليف اإلستثمارية الكلية للمناطق العشوائية المطلوب  (1

 تطويرها
 الخدمات المتوفرة بالمناطق العشوائية بالمحافظة . (1

 قرأت لك
 العالج باإلبر الصينية.-اسم الكتاب : 

 .د/ كمال الجوهري -  المؤلــف  :

 الملخص :

  وكآي شْي يثار حولضه الجضدل العلمضي بضين مؤيضد ومعضار  فضان مقيضاس
 نجاحه أو فشله هو التجربة وما أسفرت عنه من نتائج.

  وسجل اإلبر الصينية في العالج سجل حافل بما يشبه السحر فضي شضفاء
 كثير من األمرا  عجزت عن شفائها العقاقير والطب الغربي.

  وقد بدْا الصينيون يعالجون مرضاهم باإلبر الصينية منذ اقدم العصضور
حيث حققت نجاحضا كبيضرا دفض  الصضينيين إلضى مواصضلة إجضراء البحضوث 

 والدراسات حتى توصلوا إلى افضل النتائج.   
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 ثانيا: البث االنتقائي:

 موضوعات البث االنتقائي     
 إليهاالجهة المرسل  اسم الموضـــــــوع م

 البطـالـة مشـكـلـة العـصـر 1
 مديرية التنظيم واإلدارة 

 مكتبة جامعة الزقازيق

 مركز شبكات المرافق المنـاطـق الـعـشــوائــيــة 1

 خدمات االطالع واالستعارة      

 المستفيدون م
 يونيه مايو

 استعارة اطالع استعارة اطالع

 1 2 11 5 علوم اإلحصاء 1

 11 0 11 11 الحاسبعلوم  1

 0 5 7 1 نشرات المحافظات 1

 1 2 11 0 أبحاث ودراسات .

 2 1 1 11 قوانين وقرارات  2

 10 11 1 2 اخري 1

 

 1111خدمات اإلطالع واالستعارة بالمكتبة خالل شهري مايو ويونيه 
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 مسلسل / رقم الحفظ :      

 

 عنوان الدراسة  :                     

 

 

 الـــمؤلفـــون  :   

 

 الموضوعات التى       

 تنافشها الدراسة  :  

 

 عدد صفحات الدراسة : 

 

 الناشر :

 جهة النشر :

 

 تاريخ النشر :

  

 
 
 

  استمارة

 بيانات ببليو جرافية إعداد

1661 

الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل 
 2212الدستور المعطل 

 لطفى زكى أنور نافع

الدولة / المقدمات / الحقوق والحريات 
 سيادة القانون /نظام الحكم

 ص 142

 جمهورية مصر العربية

2213 
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 خاتمـة النشــرة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهو يلقى الضوء على بع   إن   

القطاعات واألنشطة المختلفة يسعده االتصال المستمر بكافة الجهات التي 

تمده بالمعلومات وان يكون اللقاء متجددا م  باقي مراكز المعلومات في 

 . جمي  المحافظات

ه ما يتراءى لسيادتكم من مالحظات ـكما يسعد المركز أن يرد إلي  

 ا القادمة .ــار في نشراتنـحتى يمكن األخذ بها في االعتب

وأسرة المركز يسعدها أن تسجل شكرها في هذا المجال لجميع من    

 داد القادمة بإذن هللا .ـقاموا بالمساهمة في هذا العدد وفى اإلع

 زــرة المركـــات أســمع أطيب تمني                    
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