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 حبضور حمافظ دمياط... رئيس الوزراء يستعرض املوقف التنفيذي ملدينة دمياط لألثاث

 بنوك حملية لتمويل صغار الصناع املشرتين للورش  4االتفاق مع )احملافظ تؤكد 

 (مليون 750بقيمة إمجالية 

 ةحملافظوتعلن البدء يف تنفيذ الفنادق واملول التجارى وتوفري وسائل انتقال لربط املدينة مع ا

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جملس الوزراء، وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية اجتماعًا 

الستعراض املوقف التنفيذي ملشروع مدينة دمياط لألثاث حبضور املهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، 

 .والدكتورة منال عوض حمافظ دمياط

ا االجتماع يأتي يف إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس اجلمهورية بضرورة البدء يف تشغيل وصرحت احملافط بأن هذ

املدينة يف أسرع وقت ممكن، وتذليل كافة العقبات حتى يتسنى حتقيق االستفادة القصوى من املشروع مبا خيدم 

بني يف شراء الورش، حيث مت أهالي دمياط، مضيفة أن االجتماع تناول أيضا مجيع التسهيالت اليت مت منحها للراغ

بنوك حملية "مصر، االستثمار العربى، التعمري واإلسكان و التنمية الصناعية" لتمويل صغار الصناع  4االتفاق مع 

مليون جنيه و يشمل التمويل أيضا شراء اآلالت واملعدات ورأس املال العام  750املشرتين للورش بقيمة إمجالية تبلغ 

 .سنوات بفائدة ميسرة طبقا ملبادرة البنك املركزي 10 بفرتة مساح متتد اىل

قطعة أرض  24ورشة للبيع، والتعاقد علي بيع  250و فيما خيص عمليات بيع الوحدات ذكرت احملافظ أنه مت طرح 

مرتمربع، على أن يتم طرح باقي املراحل بعد تسليم الدفعة االولي وتسكني العمالء، كما  81,000بإمجالي مساحة 

جنوم  3النتهاء من اعمال التصميم األولي للمركز التجاري وأرض املعارض، وكذا أعمال التصميم األولي لفندقني مت ا

 .جنوم 4و

وقد ذكرت الدكتورة منال عوض أيضا أن االجتماع تناول اسرتاتيجية شركة مدينة دمياط لألثاث واليت تشمل 

ساسية لراغيب الشراء من داخل مصر وخارجها من خالل حتويل مشروع "مدينة دمياط لألثاث" ليكون الوجهة األ

انشاء أكرب مركز تسويقي لألثاث يف الشرق األوسط، كما تشمل االسرتاتيجية إقامة معارض دورية خاصة 

مبصنعي األثاث مبحافظات الدلتا والصعيد علي مدار العام، وإقامة معرض مؤقت لتسويق املنتجات داخل املدينة 

انشاء املركز التجاري، وكذلك زيادة فرص االستثمار األجنيب باملدينة، ودعمها من أجل أن تصبح  حلني االنتهاء من

بوابة لتصدير األثاث امٌلصنع مبصر إلي أفريقيا، باإلضافة اىل توقيع بروتوكول مع بوابة مصر االلكرتونية لتسويق 

التسويق الداخلي من خالل شبكة كافة منتجات املدينة، والتعاقد مع إحدي الشركات التسويقية بغرض 

تسويق الكرتوني، والتعاقد مع شركة دولية للتسويق، وإقامة مركز تدريب مهين وتكنولوجي دائم باملدينة 

 .جبانب مركز تكنولوجيا األثاث، وكذا تطوير مهارات تصميم األثاث تطبيقيا، بالتعاون مع اجلامعات املصرية
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 ...عام احملافظة خالل االحتفالية اليت أقيمت بديوان

 حمافظ دمياط تكرم الدكتور إمساعيل طه تقديرا جلهوده املبذولة يف خدمة احملافظة

  احملافظ تشيد باجنازاته يف كافة اجملاالت

 

 

 

عقدت بديوان عام احملافظة احتفالية كربى لتكريم الدكتور إمساعيل عبد احلميد طه حمافظ دمياط السابق 

القيادة السياسية بتوليه مهام حمافظة كفر الشيخ أغسطس املاضي والتى جاءت  والذى حصل على جتديد ثقة

مدير أمن دمياط و اللواء عصام الليثى سكرتري عام احملافظة  -حبضور اللواء طارق جماهد مساعد وزير الداخلية 

لدكتور السيد دعدور طه السكرتري العام املساعد و اللواء أمين صاحل رئيس هيئة ميناء دمياط، ا واللواء ممدوح

 .رئيس جامعة دمياط ومجيع القيادات األمنية والتنفيذية و السادة أعضاء جملس النواب

قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط بالقاء كلمة خالل االحتفالية عربت فيها عن خالص احرتامها 

شاملة يف كافة القطاعات مشيدة بقدرته على وتقديرها ملا قدمه سيادته من وقت وجهد وعمل لتحقيق التنمية ال

 . حتدى الصعاب و جهده الغري عادى خلدمة أبناء احملافظة

أكدت الدكتورة منال عوض ان دمياط قد شهدت الكثري والكثري من االجنازات طوال األربعة أعوام املاضية وذلك 

 .له دوام التوفيق والسداد يف مهام عمله متمنية 2015منذ توىل الدكتور إمساعيل طه مهام احملافظة فى فرباير 

توجهت احملافظ خبالص التهانى ألبناء حمافظة كفر الشيخ على ما تشهده حمافظتهم من طفرة كبرية حتت قيادة و

 .سيادته

ومن جانبه... تقدم الدكتور إمساعيل عبد احلميد طه حمافظ كفر الشيخ خبالص الشكر والتقدير للدكتورة 

التكريم و كذلك ألبناء حمافظة دمياط على تعاونهم املخلص طوال الفرتة املاضية متمنيا  منال عوض على هذا

 .للمحافظة دوام التقدم واالزدهار

وفى نهاية االحتفالية... اهدت الدكتورة منال عوض درع احملافظة للدكتور إمساعيل طه تقديرا جملهوداته 

 .الكبرية داخل احملافظة
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 حمافظا دمياط وكفر الشيخ يشاركان جبلسة جملس جامعة حورس

 ويتسلمان درع اجلامعة تقديرا جلهودهما املخلصة يف دفع عجلة التنمية باحملافظة

 

  
 

عقب االحتفالية اليت أقيمت بديوان عام احملافظة.. توجهت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط يرافقها 

يخ إىل جامعة حورس مبدينة دمياط اجلديدة حلضور الدكتور إمساعيل عبد احلميد طه حمافظ كفر الش

جلسة جملس اجلامعة، حيث كان فى استقباهلما الدكتور إبراهيم صابر رئيس جملس األمناء والدكتور حسن 

ئيس اجلامعة و الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الشناوى نائب رئيس جملس األمناء والدكتور أكرم العوضى ر

            .بالدينية مبجلس النوا

الدكتورة منال عوض للجامعة والتى تعد الزيارة األوىل  وفى مستهل اجللسة... رحب الدكتور إبراهيم صابر بزيارة

هلا منذ توليها مهام حمافظة دمياط، كما أعرب عن خالص سعادته حبضور الدكتور إمساعيل طه جلسة جملس 

هودات حملافظة دمياط عامة و جلامعة حورس خاصة وذلك اجلامعة متقدما له جبزيل الشكر على ما قدمه من جم

منذ البدء يف إنشائها اىل ما وصلت إليه حيث قام بإهدائهما درع اجلامعة تقديرا جلهودهما املخلصة يف خدمة 

 .احملافظة

أكدت حمافظ دمياط ان تكريم الدكتور إمساعيل طه يعد أقل ما ميكن تقدميه تقديرا جلهوده املبذولة 

 .ه يف دفع عجلة التنمية باحملافظةوجناح
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  ...خالل زيارتها جلامعة حورس

 حمافظ دمياط تتفقد مبنى كلية طب األسنان وتشيد مبستوى جتهيزات املعامل والعيادات

 

 

 

 

قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط بزيارة جامعة حورس مبدينة دمياط اجلديدة حلضور جلسة 

 .لتى رافقها خالهلا الدكتور إمساعيل عبد احلميد طه حمافظ كفر الشيخجملس اجلامعة وا

و تفقدت احملافظ خالل الزيارة مبنى كلية طب األسنان باجلامعة وذلك مبا يتضمنه من معامل و عيادات و قسم 

 .ناء اجلامعةاألشعة حيث أشادت سيادتها مبستوى التجهيزات املوجودة بتلك األقسام والتى ستحقق أقصى إستفادة ألب
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بالتعاون مع جهاز تنمية املشروعات.. حمافظا دمياط والقاهرة يفتتحان معرض "صنع فى دمياط" 

بأرض املعارض مبدينة نصر حمافظ دمياط تؤكد " فرصة حقيقية لتسويق األثاث الدمياطى 

 وإنعاش حركة التجارة" وتعلن وألول مرة مشاركة صناع األلبان واحللويات باملعرض

 

 

افتتحت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط يرافقها اللواء خالد عبد العال حمافظ القاهرة واألستاذة  

نيفني جامع رئيس جهاز تنمية املشروعات املعرض األول هلذا العام لألثاث "صنع يف دمياط" املقام بأرض املعارض 

عارض من حمافظة دمياط و  42والثانى، مبشاركة آالف مرت شاملة الدورين األول  6مبدينة نصر على مساحة 

يستمر حتى يوم الثانى عشر من أكتوبر اجلاري. وصرحت حمافظ دمياط أن هذا املعرض يأتى ضمن سلسلة 

املعارض التى متت إقامتها وفقا للربوتوكول املربم مع جهاز تنمية املشروعات مشرية إىل أنه سيتم اقامة ثالث معارض 

 26/12وأخريا الفرتة الرابعة من 3/11اىل  25/10و فى الفرتة من 23/10اىل  14/10لعام فى الفرتة من أخرى خالل هذا ا

. وذكرت الدكتورة منال عوض فى تصرحياتها التى أدلت بها خالل االفتتاح أن معرض " صنع فى دمياط" 4/1/2019إىل

ة األثاث باحملافظة من خالل إبراز دور يأتى ضمن خطة احملافظة ومجيع أجهزة الدولة املعنية للنهوض بصناع

 .صغار الصناع و الرتويج ملنتجاتهم وفتح آفاق إستثمارية جديدة خارج احملافظة 

 يف االسبوع االول من االفتتاح. "صنع فى دمياط ألف جنيه  575,000 بلغت حصيلة املبيعات املعرض

ا من اجلمهور والذين أشادوا جبودة املنتجات وأكدت احملافظ فى تصريح هلا أن هذا املعرض شهد إقباال كبري

الدمياطية املشاركة به سواء من األثاث أو األلبان واحللويات وذلك منذ اليوم األول من إقامته، حيث ناشدت صغار 

 .الصناع باحملافظة باملشاركة يف مثل هذه املعارض التاحة فرص جديدة لتسويق منتجاتهم خارج احملافظة

  ..."ثاث الثانى "صنع فى دمياطمع ختام معرض األ

  حمافظ دمياط تؤكد وصول إمجاىل املبيعات مليونان و تسعمائة ألف جنيه

يوم اخلامس و العشرين من شهر اكتوبر و يستمر حتى الثالث من نوفمرب مؤكده  وتعلن انطالق املرحلة الثالثة

  جناح سلسلة معارض صنع يف دمياط.
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... حمافظ دمياط تعلن جناح معرض األثاث "صنع فى دمياط" فى خالل يومان فقط منذ إنطالقه

 دورته الثالثة

 أ لف جنيه" إمجاىل مبيعات ثانى أيام املعرض 248وتؤكد... "
 

 

 

تابعت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط أعمال معرض األثاث "صنع فى دمياط" املقام بأرض املعارض 

أكتوبر حتى الثالث من شهر نوفمرب القادم وذلك بالتعاون مع جهاز  25فى الفرتة من مبدينة نصر فى دورته الثالثة 

 .تنمية املشروعات

أعلنت احملافظ توافد عددا كبريا من الزائرين على املعرض الذين أشادوا جبودة املنتجات من األثاث الدمياطى 

 .ألف جنيه 248مبلغ وأسعارها املناسبة، مؤكدة وصول إمجالي مبيعات ثانى أيام املعرض 

أوضحت الدكتورة منال عوض أن سلسلة معارض "صنع فى دمياط" حققت مردودا غري مسبوقا فى إعادة إنعاش  و

 .سوق األثاث باحملافظة من خالل فتح آفاق تسويقية جديدة ملنتجات صغار الصناع
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 ....استكماال لسلسلة املتابعات امليدانية

 ملتابعة حالة النظافة واإلشغاالت حمافظ دمياط تزور مدينة الزرقا

 وتشدد على رفع كفاءة الطرق والشوارع باملدينة

__ 

 

 

واصلت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط سلسلة متابعتها امليدانية لتقييم أداء رؤساء املراكز واملدن، 

فع اإلشغاالت ومتابعة تنفيذ مجيع حيث قامت سيادتها بزيارة مدينة الزرقا لتفقد حالة النظافة وموقف محالت ر

القرارات التى مت إصدارها خالل جلسة اجمللس التنفيذى املنعقدة يوم العاشر من شهر سبتمرب املاضى اخلاصة بالزام 

 .أصحاب احملال التجارية بوضع صناديق للقمامة و رفع كفاءة الطرق واجلزر الوسطى بامليادين والشوارع الرئيسية

لى رئيس الوحدة احمللية ملركز ومدينة الزرقا خالل تواجدها بشارع الثورة برفع مستوى وشددت احملافظ ع

 .النظافة وكذلك رفع كفاءة الطرق وتطوير املقاعد املنتشرة على جانبى الطريق
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حمافظ دمياط تزور مدينة كفر سعد لتفقد حالة الطرق والنظافة

  
الغري  وتؤكد على متابعة موقف ترخيص التوكتوك ومصادرة

تأكدت احملافظ من تطبيق القرار اخلاص بإلزام  مرخص منها

أصحاب احملال التجارية بوضع صناديق للقمامة، موجهة رئيس 

الوحدة احمللية ملركز ومدينة كفر سعد بضرورة متابعة موقف 

ترخيص التوكتوك ومصادرة الغري مرخص منها بالتعاون مع مدير 

 .إدارة املرور

 

 

 
الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط بزيارة ميدانية  قامت األستاذة

 .ملدينة ميت أبوغالب تفقدت خالهلا حالتى الطرق والنظافة بها

وأكدت احملافظ على رئيس الوحدة احمللية للمدينة بإمتام أعمال 

صيانة أعمدة اإلنارة و األرصفة املوجودة على جانبى الطريق 

 .الرئيسى مبدخل املدينة

ة منال عوض خالل الزيارة بعددا من املواطنني والتقت الدكتور

واستمعت إىل مطالبهم وشكواهم حيث وجهت للجهات املختصة 

 .بدراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها فورا

 

تفقدت األستاذة الدكتورة منال عوض أعمال تطوير ورفع كفاءة 

مدخل مدينة فارسكور خالل جولتها املفاجئة لعددا من املدن 

حملافظة. حيث تابعت احملافظ ما مت تنفيذه من رفع كفاءة بنطاق ا

الطريق موجهة بإمتام أعمال الصيانة ألعمدة اإلنارة والبلدورات 

طبقا ملا مت االتفاق عليه خالل جلسة اجمللس التنفيذى املنعقدة 

يوم العاشر من شهر سبتمرب املاضي وخالل تواجدها باملدينة.. 

رئيس الوحدة احمللية ملركز  شددت الدكتورة منال عوض على

ومدينة فارسكور برفع مجيع االشغاالت بالشوارع ومصادرتها 

 .وفرض غرامة على املخالفني
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قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط بزيارة مفاجئة 

ملدينة السرو لتفقد حالتى النظافة واالشغاالت و رفع كفاءة الطرق 

القرار الصادر بإلزام أصحاب احملال  والشوارع والتأكد من تطبيق

التجارية بوضع صناديق للقمامة. و أكدت احملافظ على رئيس 

الوحدة احمللية ملدينة السرو بضرورة تنفيذ أعمال رفع كفاءة 

للطريق بشارع أبو بكر الصديق حيث كلفت مدير عام مديرية 

ة. هذا.. الطرق والنقل إلمتام تلك األعمال بالتنسيق مع الوحدة احمللي

وشددت الدكتورة منال عوض بضرورة متابعة موقف ترخيص 

 التوكتوك ومصادرة الغري مرخص منها بالتعاون مع مدير إدارة املرور، 

 

 

 

 

قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط بزيارة 

مفاجئة ملدينة عزبة الربج للوقوف على حالة النظافة بها 

أكد من التعامل بشكل إجيابى مع وموقف رفع اإلشغاالت والت

 .مشاكل املواطنني

أكدت احملافظ خالل الزيارة على تكثيف محالت النظافة 

بشوارع املدينة والبدء يف أعمال صيانة أعمدة اإلنارة وكذلك 

 استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق بها

وأبدت احملافظ اعجابها الشديد بأعمال الرسم على األسوار 

قام بها املوهوبني من أبناء اجملتمع املدني و طلبة  واجلدران والتى

مدرسة الفنية الزخرفية مناشدة مجيع رؤساء الوحدات احمللية 

للمراكز واملدن أن حيذو هذا احلذو لالرتقاء باملظهر احلضارى 

 .العام

 
 

 

تفقدت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط 

د املشروعات املزرعة السمكية بالرطمة والتى تعد أح

التابعة حملافظة دمياط، حيث استمعت احملافظ خالل الزيارة 

اىل شرح تفصيلى من مدير املزرعة والذى أوضح فيه أن 

فدان 1000فدان مقسمة إىل  1850املساحة اإلمجالية للمزرعة 

 .إلنتاج امللح 850لالستزراع السمكى و

رف اجرت احملافظ حديثا مطوال مع مسئوىل املزرعة للتع و

على كافة املعوقات اليت تواجه العمل و االنتاج بها، حيث 

أكدت سيادتها أنه سيتم عقد دراسة مع كافة اجلهات 

املعنية لوضع اخلطوط العريضة اخلاصة بتطوير املزرعة 

 .وحتقيق أكرب استفادة ممكنة منها
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حتفاال بالذكرى اخلامسة واألربعني النتصارات أكتوبر اجمليدة.. حمافظ دمياط تضع إكليل ا

 الزهور على النصب التذكارى للجندى اجملهول

 

 

 

  

مدير أمن  -قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط يرافقها اللواء طارق جماهد مساعد وزير الداخلية 

ر على النصب التذكارى للجندى اجملهول وذلك احتفاال بالذكرى اخلامسة واألربعني دمياط بوضع إكليال من الزهو

النتصارات أكتوبر اجمليدة حبضور عددا من القيادات األمنية والتنفيذية باحملافظة. حيث بدأت مراسم االحتفال 

الص التهانى لشعب بعزف املوسيقى العسكرية للسالم اجلمهورى وعروضا للفرق للمدرسية. وتقدمت احملافظ خب

دمياط مبناسبة االحتفال بهذه الذكرى ومبا حققه رجال القوات املسلحة فى يوم جميد سيظل حمفورا يف تاريخ 

 .الوطن ضاربا أروع األمثلة فى البطولة والفداء

شهدت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط إحتفال مديرية الرتبية والتعليم بالذكرى اخلامسة 

 .بعني النتصارات أكتوبر اجمليدة و الذى إقيم بالصالة الرياضية املغطاة مبدينة رأس الربواألر

 .بدأت مراسم االحتفال بالسالم اجلمهورى، كما ختلله عددا من الفقرات الغنائية والفنية للطلبة والطالبات

فداء، مضيفة أن جيش مصر وأكدت احملافظ خالل االحتفالية أن حرب أكتوبر تعد درسا عظيما يف البطولة وال

 .ضرب أروع األمثة يف حتدى الصعاب وحتقيق النصر
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 فى إطار فعاليات مشروع "القطن املصرى"... حمافظ دمياط تشهد االحتفال 

 بيوم حصاد القطن بكفر سعد

 

 

 

لزيارة التى شهدت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط االحتفال بيوم حصاد القطن هلذا العام وذلك خالل ا

قامت بها للحقل اإلرشادى ملشروع " القطن املصرى" بقرية املرابعني التابعة ملركز كفر سعد. حيث أعربت احملافظ عن 

خالص سعادتها ملشاركتها فى هذا االحتفال معلنتا جناح الدورة األوىل لزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول 

بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والوكالة بطريقتى الزراعة التقليدية والعضوية 

االيطالية للتعاون بهدف تعزيز االستدامة والشمولية للقيمة املضافة للقطن املصرى ووضعه على خريطة التصدير 

اعة و منظمة العاملية. وتوجهت الدكتورة منال عوض جبزيل الشكر إىل وزارتى الزراعة واستصالح األراضي والصن

األمم املتحدة للتنمية الصناعية والوكالة االيطالية للتعاون وكذلك مركز البحوث الزراعية و مديرية الزراعة 

بدمياط لتعاونهم فى تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية باحملافظة كما توجهت سيادتها بالشكر جلميع املزارعني املشاركني 

 .نتاج قطن عضوى دون أى ملوثاتيف املشروع خلوضهم هذه التجربة الرائدة ال
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 حمافظ دمياط تفتتح معرض "منتجات الطالئع يف مشروع الفن يف املمر" مبكتبة مصر العامة

  تشهد حفل افتتاح أنشطة مراكز تنمية اإلبداع لذوى االحتياجات اخلاصة بقصر ثقافة دمياطو

 

 

 
ات الطالئع يف مشروع الفن يف املمر" والذى افتتحت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط معرض "منتج

تقيمه مديرية الشباب والرياضة مبكتبة مصر العامة فى الفرتة من الثامن والعشرين من أكتوبر حتى األول من 

 .نوفمرب املقبل

وتفقدت احملافظ أعمال املعرض من أشغال يدوية وورقية ولوحات فنية مت تصميمها بأيدى املوهوبني من أبناء 

 الفنى واالبداعى لدى الطالئع افظة حيث أبدت سيادتها إعجابها الشديد بتلك األعمال املبدعة التى توضح احلساحمل

كما استمعت الدكتورة منال عوض خالل االفتتاح اىل أحد املواهب الصغرية يف فن إلقاء الشعر داعية كافة 

 .اجلهات برعاية تلك املواهب وتنمية مهاراتهم

 

الدكتورة منال عوض حفل افتتاح أنشطة مراكز تنمية االبداع لذوى االحتياجات اخلاصة والذى شهدت األستاذة 

 .تقيمه مديرية الشباب والرياضة بقصر ثقافة دمياط

وفى مستهل االحتفال.. افتتحت احملافظ معرض مراكز تنمية االبداع لذوى االحتياجات اخلاصة والذى يضم عددا 

ل الرسم على اخلزف كما افتتحت معرض الفن التشكيلي "النيل يبوح للبحر ويكتب من املشغوالت اليدوية وأعما

 .جوابا" املقام بقصر الثقافة

تضمن احلفل السالم اجلمهورى وتالوة آيات من القرآن الكريم وكذلك عرض فيلم تسجيلى بإجنازات مكتب   

الغنائية قدمها املشاركني من ذوى االحتياجات تنمية االبداع لذوى االحتياجات اخلاصة وعددا من الفقرات الفنية و

 .اخلاصة
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خالل مشاركتها فى جلسات امللتقى الرابع لربنامج "املدن اآلمنة اخلالية من العنف ضد النساء 

 ...والفتيات" بكندا

 حمافظ دمياط تؤكد عزمها تعميم الربنامج باحملافظة لتمكني املرأة اجتماعيا 

 واقتصاديا وسياسيا

 (مناهضة كافة أشكال العنف ضد املرأة)يضا وتعلن أ

 

 

اعلنت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط خالل مشاركتها يف جلسات امللتقي الدولي الرابع لربنامج املدن 

 من اكتوبر اجلاري التزامها19اىل16من  الفرتةمن العنف ضد النساء والفتيات واملنعقد حاليا بكندا يف  اخلاليةاآلمنة 

من العنف ضد النساء والفتيات" و متكينهم  اخلاليةاآلمنة  املدينةبتعميم منوذج " كمحافظ جديد لدمياط

وسفراء للتغيري من الشباب لنشر ثقافه جديده  نسائيةاجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومبا يساعد علي خلق كوادر 

 2030مصر  املستدامة للتنمية الوطنية يجيةاالسرتاتومبا حيقق اهداف  املرأةمناهضه لكافه أشكال العنف ضد 

 اجليزةخالل فرته عملها كنائب حملافظ  السابقةاشارت احملافظ يف كلمتها التى ألقتها خالل امللتقى الي جتربتها 

اليت تعد ثاني حمافظات مصر من حيث التعداد السكاني واليت مت  احملافظةيف  واملرأةله عن ملفا العشوائيات ئوومس

من العنف ضد النساء والفتيات مع إدماج الشباب رجاال ونساء وغريهم  اخلاليةللمدن اآلمنة  العاملية املبادرةنفيذ فيها ت

 .من اعضاء اجملتمع باعتبارهم سفراء التغيري ومناذج قياديه

 الربنامج ميكن خلق منوذجا آمنا للنساء والفتيات مظلةو أشارت الدكتورة منال عوض أيضا إىل انه حتت 

والتحرك حبريه و بدون خوف من التعرض الي  املختلفةوعائالتهن يستطعن من خالله احلصول علي اخلدمات 

شكل من أشكال العنف والذي حيدث يف كل دول العامل كالتحرش اجلنسي والتحرش علي مواقع التواصل 

سوق شعيب يف أحد املناطق االجتماعي واالنرتنت كما مت ادماج الفئات األكثر تهميشا إلعادة تصميم وجتديد 

 .ةعامل ةسيد 200عمل دائمه وآمنة ألكثر من  بيئةوالذي من شانه خلق  باجليزة
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 حمافظ دمياط تتابع املوقف التنفيذى واألعمال اجلارية بشبكات مشروع مدينة دمياط لألثاث

 

قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط 

ثاث مبنطقة شطا بزيارة تفقدية ملدينة دمياط لأل

ملتابعة املوقف التنفيذى واألعمال اجلارية بشبكات 

املرافق والتى تقوم بتنفيذها اهليئة اهلندسية للقوات 

املسلحة "إدارة األشغال العسكرية" وفقا للجدول 

 .الزمنى احملدد

وذكرت احملافظ أن مشروع مدينة دمياط لألثاث 

ر و هنج 54فدان ويتكون من  331يقع على مساحة 

 1384مركز تكنولوجيا األثاث بامجاىل عدد 

مؤكدة االنتهاء من  مراكز خدمية 5ورشة و 

 أعمال اإلنشاءات باملدينة 

 .و جارى العمل بشبكات املرافق والطرق بها

 

  MDFحمافظ دمياط تفتتح منفذ بيع منتجات شركة جنع محادي للفيرب بورد ومسطحات

 

 
وض حمافظ افتتحت األستاذة الدكتورة منال ع

دمياط منفذ بيع منتجات شركة جنع محادي 

التابعة لوزارة  MDF للفيرب بورد ومسطحات

قطاع األعمال ، حيث يقام املنفذ بالتعاون بني 

كال من الغرفة التجارية باحملافظة والشركة 

 .بأحد اهلناجر بطريق السيالة

 تفقدت احملافظ مجيع املنتجات باملنفذ من ألواح

MDF قاسات والتخانات والتى تستخدم جبميع امل

كأخشاب بديلة موضحة أن هذا املنفذ جاء يف 

إطار حرص مجيع األطراف لتوفري مجيع البدائل 

 ن اخلامات اخلاصة بصناعة األثاثم

وقد أكدت الدكتورة منال عوض استمرار 

كافة اجلهود لدعم الصناعة باحملافظة مشرية 

إىل أنه مت التفاوض مع الشركة لتخفيض 

 ألسعار وعقد ندوات للصناع للتعريف باستخدامات هذا املنتج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من املنفذا
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 حمافظ دمياط ترتأس اللقاء األسبوعى للمواطنني

  وتوجه كافة األجهزة التنفيذية خبلق قنوات مباشرة للتواصل مع املواطنني

 

 

 

نني برئاسة األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط عقد بديوان عام احملافظة اللقاء األسبوعى للمواط

وحبضور اللواء ممدوح طه السكرتري العام املساعد و عددا من رؤساء القطاعات اخلدمية واألجهزة التنفيذية 

 .باحملافظة

ر استمعت احملافظ لعددا من الشكاوى وااللتماسات و الطلبات التى يأتى فى مقدمتها توفري وحدات سكنية لألس

األوىل بالرعاية و فرص عمل بالقطاع اخلاص وقامت سيادتها ببحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى األجهزة 

 .التنفيذية فورا أثناء اللقاء ومتت إحالة البعض اآلخر إىل جهات االختصاص
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مع إنطالق مبادرة رئيس اجلمهورية للقضاء على فريوس سي.. حمافظ دمياط تتوجه ملستشفى 

ل بالسنانية ملتابعة إجراءات املسح الشامل للمواطنني وتؤكد.. احلملة تستهدف اكثر التكام

 ألف مواطن باحملافظة 800من 

 

 

 

إنطلقت املرحلة األوىل من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اجلمهورية للقضاء على فريوس سي، حيث 

ملستشفى التكامل بقرية السنانية ملتابعة إجراءات املسح  توجهت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط

 .الشامل للمواطنني 

عاما فأكثر للقضاء على  18ألف مواطن باحملافظة من عمر  800أكدت احملافظ أن هذه احلملة تستهدف أكثر من 

ة و ــ" السمن فريوس سي من خالل إجراء املسح الشامل باجملان وكذلك توقيع الكشف على األمراض الغري سارية

السكر والضغط" وقد أعلنت الدكتورة منال عوض استعداد احملافظة وكافة اجلهات املعنية حلشد املواطنني 

ى ــوحدة صحية ومستشف 90وتوعيتهم بأهمية احلملة مؤكدة استعداد مديرية الصحة بدمياط من خالل جتهيز 

توجيه املصابني ملراكز عالج الفريوسات الكبدية  فريق طبى باحلملة وأضافت احملافظ انه سيتم 321و مشاركة 

لتلقى العالج باجملان. وصرحت احملافظ أن تلك احلملة ستساهم بشكل كبري يف تعزيز مفهوم الكشف املبكر 

 .عن تلك األمراض واحلد من انتشارها وعالج املصابني بها يف الوقت املناسب
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 قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط

بزيارة مركز طب األسرة بكفر سعد ملتابعة إجراءات 

املسح الشامل للمواطنني وذلك يف إطار مبادرة السيد 

رئيس اجلمهورية للقضاء على فريوس سي والكشف 

 .عن األمراض الغري سارية

حيث أكدت احملافظ أن عدد املرتددين على تلك 

الف منذ إنطالقها يف األول من  136احلملة قد بلغ 

وبر موضحة أنه سيتم توجيه احلاالت االجيابية أكت

ملراكز عالج الفريوسات الكبدية لتلقى العالج 

 .باجملان

 

 
أعلنت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط 

وحدات مبستشفيات ميت أبو غالب  3عن إضافة 

فريق طبى  12والروضة ورأس الرب املركزى مزودة بعدد 

لتسجيل البيانات مت  مكون من طبيب وممرض وموظف

تدريبهم على أعلى مستوى وفقا للمعايري اخلاصة 

مبكافحة العدوى و اجلودة وذلك تيسريا على املواطنني 

 .بهذه املناطق

ألف مواطن على  173,474وقد صرحت احملافظ تقدم عدد 

الوحدات الجراء الفحوصات وذلك منذ انطالق مبادرة 

 ريوس سي السيد رئيس اجلمهورية للقضاء على ف

 

 

 
أكدت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ 

دمياط أنه مت زيادة عدد نقاط املسح الشامل 

 90بالوحدات الصحية واملستشفيات املركزية من 

فريق طبى وذلك يف إطار  355نقطة مزودة ب  93اىل 

املبادرة اليت أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح 

كشف عن السيسي للقضاء على فريوس سي وال

 .االمراض الغري سارية

وأوضحت احملافظ أن تلك اجلهود جاءت للتيسري 

على املواطنني بنطاق احملافظة مؤكدة أنه مت 

التحرك بفرق متنقلة اىل بعض املناطق مبركز 

الزرقا و إجراء الكشف على العاملني مبدينة 

دمياط لألثاث ومجعية الصيادين مبدينة عزبة 

 .الربج
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تتفقد مستشفى التخصصى وتتابع أعمال إنشاء أقسام احلروق واجلراحة والعناية دمياط  حمافظ 

 املتخصصة بها

 احملافظ توجه بسرعة إمتام أعمال الصيانة وتوفري كافة االحتياجات باملستشفى
 

 

 
ل قامت األستاذة الدكتورة منال عوض حمافظ دمياط بزيارة مفاجئة ملستشفى دمياط التخصصى ملتابعة سري العم

 .بها والتأكد من جودة اخلدمات الطبية والعالجية املقدمة للمرضى واملرتددين على املستشفى

تفقدت احملافظ خالهلا أقسام املستشفى من عناية مركزة ومتوسطة و الغسيل الكلوي والعمليات و النساء 

كرى والذى مت انشاؤه مؤخرا حضانة وكذلك قسم القدم الس 22واملناظري واألشعة واحلضانات التى تصل قوتها اىل 

على أعلى مستوى و القسم الفندقى والعيادات اخلارجية و املعمل والعالج الطبيعي الذى يتضمن جزء متخصص يف 

تأهيل األطفال و تضمنت الزيارة أيضا تفقد عيادة األمل الشاملة للتأمني الصحي بأقسامها املختلفة حيث استمعت 

 .افة اجلهات املعنية بدراستها على الفورخالهلا ملطالب املرضى موجهة ك

قامت الدكتورة منال عوض مبتابعة أعمال إنشاء أقسام احلروق واجلراحة والعناية املتخصصة التى يتم إنشاؤها 

باجلهود الذاتية، واستمعت حمافظ دمياط اىل شرح مفصل من الدكتور أمحد البلتاجى مدير املستشفى عن 

 .ة املقرتحة لتطوير املستشفى بهدف تقديم أفضل اخلدمات الطبية ألبناء احملافظةاإلمكانيات املتاحة و اخلط

ووجهت احملافظ بضرورة إمتام أعمال الصيانة ورفع الكفاءة باملستشفى و تقديم تقرير شامل يتضمن كافة 

ية للقضاء على االحتياجات مؤكدة أنه سيتم اختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري مقر ملبادرة السيد رئيس اجلمهور

على مرضى الفشل الكلوي  pcr فريوس سي والكشف عن األمراض الغري سارية داخل املستشفى الجراء حتليل

تيسريا عليهم كما أكدت سيادتها أنه سيتم خماطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتعزيز احملافظة بأطباء 

 .وكوادر بشرية

 .مكنة لدعم القطاع الصحى جبميع مستشفيات احملافظة خلدمة أبنائهاوأشارت احملافظ إىل تقديم كل السبل امل
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  : 30/6/1820حتى 1/7/2017 % خالل الفترة من5 ــنسبة ال استيفاء -1    : قطاع التنظيماوالً    

 البيان الجهة م
 عدد العاملين

 عدد العاملين ضمن 

 %5نسبة الـ 

نسبة المعينين ضمن نسبة 

 % إلى عدد العاملين5الـ

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

1 

 ديوان عام 

 المحافظة

 )يشمل المديريات (

 %2.2 %3.7 808 1046 36344 28140 حضر

 0 0 0 0 0 0 ريف

 %2.2 %3.7 808 1046 36344 28140 اجمالى

 مركز دمياط 2

 %0.8 %2.0 4 6 488 307 حضر

 %6.2 %27.5 8 28 130 102 ريف

 %1.9 %8.3 12 34 618 409 اجمالى

 مركز فارسكور 3

 %0.7 %6.3 2 17 276 270 حضر

 %4.3 %14.7 10 27 231 184 ريف

 %2.4 %9.7 12 44 507 454 اجمالى

 مركز الزرقا 4

 %9.2 %11.2 18 30 196 267 حضر

 %9.0 %37.3 10 28 111 75 ريف

 %9.1 %17.0 28 58 307 342 اجمالى

 مركزكفر سعد 4

 %1.6 %6.9 4 19 243 274 حضر

 %7.0 %41.4 15 72 215 174 ريف

 %4.1 %20.3 19 91 458 448 اجمالى

 مركز كفر البطيخ 5

 %3.0 %17.6 2 12 67 68 حضر

 %1.8 %14.8 1 9 56 61 ريف

 %2.4 %16.3 3 21 123 129 اجمالى

 %2.2 %3.9 838 1130 37614 29326 اجمالى حضر

 %5.9 %27.5 44 164 743 596 اجمالى ريف

 %2.3 %4.3 882 1294 38357 29922 االجمالى

 2018تاريخ البيان : أكتوبر                                  ية        الوحدات المحل –مديريات الخدمات  –مصدر البيان: الديوان العام                            

� . %

 . %

                                                       
                  

            

                 
           

 
 اجمالي عدد العاملين بالجهات الحكومية هذا العام @ ن% م5سبة الن نضم العاملين% نسبة 3@

 تحليل البيان :00
موظف بانخفاض ( 2176)% بالجهات الحكومية هذا العام 5ضمن نسبة ال بالمحافظة عدد العاملين بلغ اجمالي -

 .العام الماضي ب مقارنة% 8موظف اي بنسبة  (187)قدره

 .% اناث(  41-% ذكور 59) الى:توزعت هذه األعداد حسب النوع  -

 .% بها5التي لم يتم تعيين نسبة ال% بالجهات 5يوصي مركز المعلومات بضرورة استيفاء نسبة   التوصية: 
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 30/6/2018:  1/7/2017الل الفترة من ـــخدمتهم خ انتهتان العاملين الذين ـــبي -2
 

           ه  م
        أخر     ة  قل    ق       ش

    ث  ك ر    ث  ك ر    ث  ك ر    ث  ك ر    ث  ك ر    ث  ك ر

1 

         م 
         
) ش ل 

     ر  ت ( 

 1  1  �� 47 �� 0  1   7  11 7    1  4 11 �0    ر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر ف

        0� 11 4  1    7 11  7   1  0 �� 47 ��  1  1 

  ركز    ط  

 7     0       0 4             ر

     0 0 0 1 0 0 0 0   7 ر ف

        0  �     4 0 4     0 7  70 

  
 ركز 
   ر ك ر

    �  0 0     1 0   0  1 7    ر

 1   0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 ر ف

        1 1  0   0 1   4 0 0  4    

  ركز  زر   4

 11 4  0 0     1 0 1 1   0    ر

     0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 ر ف

        1 7 1 1 0 1 4 4 0 0    1  

  ركزكفر     4

      0 0     0 1     0 7    ر

     0 0 0 0 0 0 0 0     ر ف

        �       1 0     0 0  7 10 

  
 ركز كفر 
    ط خ

 7  1 0 0 0 1 0 0 0   7     ر

 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 ر ف

       1      0 0 0 1 0 0 0 1    

  7 1   11 47 101 �4  7  7 117 1   4   �0 1 44           ر

 � 1  0 0     0 0 0 0 7  1        ر ف

            1 1    4   1 117 7  7  �  101 47 117� 1    

 2018تاريخ البيان : أكتوبر                                    الوحدات المحلية   –مديريات الخدمات  –مصدر البيان: الديوان العام               

  %

17%

7%

 %
 %

بيانى يوض  نسب العاملين الذين انتهت مدة خدمتهم 

ل سباب المتنوعة المذكورة 2018/6/30الى  2017/7/1من 

معا 

استقالة

نقل

وفاة

أخرى

 
  @مقارنة بالعام الماضى هذا العامالعاملين الذين انتهت خدمتهم  دزيادة عد@

 

     ل        : 00
    (   ل  ي       44 (    ل  ز   ة   ره ) 4     غ      ي                  ه ت    ك               هت خ   هم ه       م)  -

  0     ث( �   ك ر 41)   ب     ع      ه  أل    ه  ز ت  -. ق ر        م      ي 

 .    خري ،     ة     ،     قل   7   ،     ق     17  ،       ش          ز ت ه ه  أل       ب          ي :   -
 ه    ق رة   ي   إل  ر    صي  ركز         ت  ق  م     ئ         ه ت    ك        خ  ف   خ ق صف ث        ق    ت      ص  :00

.       ت   ق   ة         ي     ت       ب  أ   ل   ق  م
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 01  / /0 :  01 1/7/7   ز ع            ب    ر  ت              ع      ف رة    - 
 

 م
   ر   
        

           ئ    إ    ي    ث  ك ر

 ر ف   ر ر ف   ر ر ف   ر ر ف   ر

 0  0.000 0 0 0 0 0 0  ك ل  ز رة 1

  0.0    0.0 0 �1 0   0 14   م    ر  

   .0  7  .4 11        4 17   �  1 ك  ر  

   .    .4  111  40 1  4    �     7    ر         

  4.    7.0  4     47          1 � 1 1  10 ث     4

   . 4   .   �7  4 � 1     �474  �1 0 74 ث  ث   

  �. 1  0.    1 4040 7  1    �11 �  1 ر      

  0.   �.0 7  �0  1  �1    417 خ     7

        4 4    4 0 1    4 71 1.    .   

                 �     �   7 14 74    �40 1  � 100  100  

 2018توبر تاريخ البيان : أك                        الوحدات المحلية   –مديريات الخدمات  –مصدر البيان: الديوان العام 

 

0 1�

   4

1  1 

  0�0

17   

4   

   �  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

 ك ل 
 ز رة

ك  ر   ر   م  ر   
    

ث     ث  ث  ر     خ          

             ز ع            ب  ر   هم        

 
 

 @الدرجة الثانيةب% من العاملين بالجهات الحكومية  بمحافظة دمياط  37@

  تحليل البيان : -
(    ل   ز      ب �7     غ                         ه ت    ك           ه     ط ه       م )  -

    ر  ت         ك أل   :

      ر    أل    4              ر   م   ك  ر                             -

      ر     ث  ث         ر     ث                                        7  -

      ر     خ                     ر     ر                                            -

الحكومية وذلك عن  يوصي مركز المعلومات بضرورة رفع مستوي كفاءة العاملين بالجهات التوصية :  -

  .طريق التدريب المالئم لطبيعة العمل المطلوب انجازه 
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 :30/6/2018:  1/7/2017الفترة توزيع العاملين حسب المجموعات الوظيفية خالل  -4
 

 م
          
      ف  

           ؤ   إ    ي    ث  ك ر

 ر ف   ر ر ف   ر ر ف   ر ر ف   ر

1        �     1 14 4 0.0   0. 0  

  0 .11  �4�.1 4 1 1 �   1   04 1  7    14    خصص    

   �.4     .     4 77    07   �  1 1      10   ف     

  40.    7 .11 474  7�4 0    1   �4 4       ك     4

  
  ك     غ ر 
  ؤه   

10       1  10 0.0   0.7   

  00.    1.0 7  710 14   1    74     ر     

  10. 1  1 .    1 1747     1  107   � خ   ت        7

                 �     �   7 14 74    �40 1  � 100  100  

 2018تاريخ البيان : أكتوبر                                   الوحدات المحلية   –مديريات الخدمات  –مصدر البيان: الديوان العام 
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بيانى يوض  توزيع العاملين حسب المجموعات الوظيفية
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 @% من العاملين بالجهات الحكومية بدمياط هذا العام ضمن المجموعة التخصصية48    @

 تحليل البيان: 00

(   ل   ز      ب         ت �7   ه       م )              غ      ي                 قط ع    ك  ي -

   ي :      ف  

          ه   ف                                     خصص               4             

     ك    غ ر  ؤه       ر                                   ك               1              

  خ   ت          

  -:لتوصيه ا

 ةسنويا وزياد الشا رةعالن عن الوظائف باإل المدنية الخدمةيوصي مركز المعلومات بتفعيل احكام قانون 

 .وجود احتياج لذلك   ةفي حال المحافظةفى ريف  يناتعالت ةنسب

 

 :30/6/2018:  1/7/2017توزيع العاملين حسب الدرجة العلمية الفترة  -5

 

 تعـذر الحصول عليه
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 العمالة الم قتة بالجهات الحكومية : -6

           ه  م
  ؤهل     

 ؤهل   ق 
     ط

 ؤهل 
     ط

       ؤهل
     ي 
        

    ث  ك ر    ث  ك ر    ث  ك ر    ث  ك ر    ث  ر ك

1 
        م 
          

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر ف 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إ     

  
   ر  ت 
      

 4   4 1 100  7 �  �  17    1 10   ر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر ف 

 4   4 1 100  7 �  �  17    1 10 إ     

  ركز /        

 17  4 0  1 10    1 1       ر

   1   1 0 0 1 0   0 ر ف 

    44   �1 10      1     إ     

 41  1�7 100 �1 �� �1  1   4   1          ر

   1   1 0 0 1 0   0        ر ف

        1       1� �1 �� �  10  1�   47 

 2018تاريخ البيان :اكتوبر                                         الوحدات المحلية   –مديريات الخدمات  –صدر البيان: الديوان العام م        

 

�%  %

4  4  

بيانى يوض  نسبة العمالة الم قتة  حسب نوعية الم هل

الى إجمالى العمالة الم قتة بالمحافظة 

م هل عالى

م هل فو  

متوس 
م هل متوس 

بدون م هل

 
 @زيادة عدد العمالة الم قتة بالجهات الحكومية بالمحافظة لهذا العام@ 

   تحليل البيان:

 زيادةعامل ب( 455 )حكومية داخل المحافظة هذا العامبالجهات ال الم قتةبلغ اجمالي عدد العمالة  -

 عن العام الماضى.( عامل 29) اقدره

% هذا 2% بينما انخفض عدد العمالة االناث بنسبة 13زيادة عدد العمالة الذكور هذا العام بنسبة  -

 . العام عن العام الماضى

 . (% اناث56     ،% ذكور     44)     :  الىتوزعت هذه العمالة حسب النوع  -

  .يوصي مركز المعلومات بأهمية االنتهاء من تثبيت باقي تلك العمالة الم قتة   التوصية :
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 : قطاع القوى العاملة اتياث

 :2017العام   خاللبيان العاملين حسب نوع القطاع في المحافظة  -1
 

 مركز/مدينة

 حي
 البيان

 نوع القطاع

ادارة  جملة

 محلية
 استثمارى خاص عام حكومي

 اجمالي

 المحافظة 

 حضر
0 74273 10996 15126 0 100395 

 ريف
 2018كتوبر مصدر البيان: مديرية القوى العاملة                                                                              تاريخ البيان:ا

 ملحوظة/ لم يتم تحديث البيان نظراً لتوقف العمل ببرنامج معلومات االستخدام.
 

 

 @ات عدد العاملين المسجلين بقواعد بيانات القوي العاملة بالمحافظة هذا العامثب @

  تحليل البيان :000      
معلومات  القوي العاملة هذا العام نظرا لتوقف العمل ببرنامج بياناتالمسجلين بقواعد  العاملين ثبات عدد -

 االستخدام.

 -توزعت أعداد العاملين علي حسب نوع القطاع الي: -

 

 %قطاع حكومي.74

 %قطاع عام.11

 %قطاع خاص.15

 
  التوصية:

 يوصي مركز المعلومات بضرورة تحديث بيانات اعداد العاملين المسجلين بقواعد بيانات القوي العاملة  
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 :2018بيان منشآت القطاع الخاص بمراكز المحافظة خالل عام  -2
 

 البيان المركز

 دد العاملين بهاعدد المنشآت حسب ع

 الجملة فأكثر 50من  49 -10من  9-5من  4-1من 

ت
شآ
من

 

 عمال

ت 
شآ
من

 

 عمال

ت 
شآ
من

 

 عمال

ت 
شآ
من

 

 عمال

ت 
شآ
من

 

 عمال

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 دمياط
 حضر

19009 26473 1296 289 1601 297 32 190 33 18 224 40 19348 28488 1666 
 ريف

 فارسكور
 حضر

4901 2282 2000 18 68 60 0 0 0 1 80 20 4920 2430 2080 
 ريف

 كفر سعد
 حضر

4887 5041 379 181 696 173 28 1091 112 43 6644 85 5139 13472 749 
 ريف

 الزرقا
 حضر

1870 1809 66 68 270 113 2 33 2 0 0 0 1940 2112 181 
 ريف

  اجمالي

 المحافظة

 حضر

30667 35605 3741 556 2635 643 62 1314 147 62 6948 145 31347 46502 4676 
 ريف

 2018تاريخ البيان:  أكتوبر                                                       مصدر البيان: مديرية القوى العاملة                                                                      

 ملحوظة/ نفس بيان العام السابق النه لم يتم  عمل حصر للمنشآت لقلة القوى الوظيفية من مفتشى العمل.
 

                       

  %

1 %

1 %
 %

             ب   ش ت   قط ع   خ     ر كز 
         

دمياط

فارسكور

كفر سعد

الزرقا

 
 @ @ثبات عدد منشآت القطاع الخاص بالمحافظة هذا العام

  تحليل البيان :000
  (منشأة دون زيادة أو انخفاض عن العام الماضي.31347بلغ اجمالي عدد منشآت القطاع الخاص بالمحافظة لهذا العام ) -

% من اجمالي عدد 98(عامل النسبة األعلي بين المنشآت حيث بلغت 4-1سجلت نسبة المنشآت ذات فئة العمال من) -

 المنشآت.

 (عامل موزعين حسب النوع الي:51178بتلك المنشآت ) بلغ اجمالي عدد العمال -

 %اناث(9%ذكور ، 91)                                                                                 

 

 التوصيـــة :      

مها بأحكام متابعة مديرية القوي العاملة لتلك المنشآت للتأكد من مدي التزا  يوصي مركز المعلومات بضرورة

 .  قانون العمل
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 :8201/ 7201بيان المسجلين بالمحافظة حسب الم هالت الدراسية خالل عام  -3
 

 البيان مركز

   ل        ط      ط    ق     ط   ؤهالت     
    ل

       
     ي        ك   

    ق  ري
 خ.         ر ي

 ر
 ك

 

ث
  
 

 ر 
 ك

 

ث
  
 

 ر 
 ك

 

ث
  
 

 ر 
 ك

 

ث
  
 

 ر 
 ك

 

ث
  
 

 ر 
 ك

 

ث
  
 

 ر 
 ك

 

ث
  
 

 ر 
 ك

 

ث
  
 

 

 دمياط
حضر 

 / 
 ريف

    ��7 4   1 �   4   0 0 0 0     41   704 1 �     41   0 4   

 فارسكور
حضر 

 / 
 ريف

4�   1  4   1 4    04 0 0  � 0 17  101 1        1      1  7 � 

 كفرسعد
حضر 

 / 
 ريف

114   0  14  104 11     1      �1 0  �  �     4 1       1       �0 

 الزرقا
حضر 

 / 
 ريف

 �   7         �1 111 0 0 1  0 �0 7� �17   0  741   41   

اجمالى 
 المحافظة

حضر 
 / 

 ريف
 �0    �           0   10           0 1��0  �    1  4  4 7   �4 7 � 17 
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41%

 .7% 1.7%

0.1%

 0. %  . %

                           ب    ؤهالت                     
   ق          

 ؤهالت     

  ق     ط

    ط

أ ل        ط

   ل خ   ت       

   ل  ر  

 
 

 @زيادة عدد المسجلين بقواعد بيانات القوي العاملة حسب الم هل هذا العام@

 تحليل البيان :  000
( مسجل بزيادة 12902يانات القوي العاملة حسب الم هل لهذا العام)بقواعد ب بلغ اجمالي عدد المسجلين -

  %عن العام الماضي.7(مسجل أي بنسبة 852قدرها)

  -توزعت هذه األعداد حسب الم هل الي: -

  %م هالت عليا 41                                               

  %م هالت متوسطة وفو  متوسطة وأقل من متوسطة.36                                               

 عمال(. –%بدون م هل)حرفي 23                                               

 % إناث ( . 34% ذكور ، 66توزعت هذه األعداد حسب انوع إلى  :     ) -

 

 التوصية: 
عمل المقدمة عن طريق القوي العاملة ومنها يوصي مركز المعلومات باستغالل كافة الوسائل لإلعالن عن فرص ال  

          .الصفحة الرسمية للمحافظة
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 : 2018بيان األجانب المرخص لهم بالعمل في المحافظة خالل عام  -4
 

 

 الجنسية

 عدد التراخيص

 تجديد اول مرة الجملة

 اناث ذكور اناث ذكور

 1 0 1 0 0 فلسطينى

 2 0 2 0 0 سوري

 1 0 1 0 0 لبناني

 4 0 4 0 0 الجملة
 2018تاريخ البيان: اكتوبر                        وى العاملة    مصدر البيان: مديرية الق

 

  %

 0%

  %

                     ت                       
        أل   ب    رخ   هم          

   ط   
  ر 
      

 

 

 

 @ @زيادة عدد تراخيص العمل تجديد الصادرة ل جانب داخل المحافظة هذا العام عن العام الماضي

  تحليل البيان :00     
تراخيص( بزيادة قدرها 4تجديد الصادرة ل جانب داخل محافظة دمياط هذا العام )بلغ اجمالي عدد تراخيص العمل  -

 ترخيص واحد عن العام الماضي.

 التوصية: 
احتياجات سو  العمل بما ال  جانب ان تتناسب معبمراعاة القوي العاملة في من  التراخيص ل  المعلومات زيوصي مرك 

 .ابناء المحافظة  العاملة منجنبية ل يدي العمالة األمن يمثل مزاحمة 
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 :2018/  7201بيان المسجلين من حملة الم هالت بالمحافظة خالل عام  -5
 

 

  ع 
    ؤهل

    طل
  ش غل

         ة 
   ق  ه     ل  ه     ل    ق م      ل

 أ ث   كر أ ث   كر أ ث   كر أ ث   كر

      �0    �  0 0 0 0  �0    �  

  ق 
     ط

        0 0 0 0         

   10   0  0 0 0 0   10   0      ط

  ل    
     ط

    0 0 0 0     

        1�0   �1 0 0 0 0  1�0   �1 
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  . %

4.�%

41.4%
0.1%

                           م    ق  هم     ل 
       هم            ؤهالت                      

  ة     ل

    

  ق     ط

    ط

  ل        ط

 
 دة عدد المسجلين من حملة الم هالت بقواعد بيانات القوي العاملةزيا @

 @هذا العام عن العام الماضي                                   

 تحليل البيان: 000
بلغ إجمالي عدد المسجلين من حملة الم هالت بقواعد البيانات القوي العاملة بالمحافظة هذا  -

 % مقارنة بالعام الماضي.10( مسجل أي بنسبة 920( مسجل بزيادة قدرها)9881العام)

 -توزعت هذه األعداد حسب النوع إلي: -

 %إناث.37.           ،              %ذكور63                            

 -توزعت هذه األعداد حسب نوع الم هل إلي: -

 هالت فو  متوسطة.%م 4.9%م هالت عليا.           ،            53.6                

 %م هالت متوسطة وأقل من متوسطة.41.5                         

يوصي مركز المعلومات بضرورة التنسيق بين مديرية القوي العاملة والقطاع  -التوصية : 

 الخاص لتوفير أكبر عدد من فرص العمل.
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 ان النقابات العمالية والمهنية وأنواعها :ـــــبي -6
 ابةاسم النق م

 نوع النقابة 

 )مهنية / عمالية (

 عدد 

 اللجان

 عدد 

 األعضاء
 مالحظات

 النقابة العامة للعاملين بالزراعة  1
   1301 4 مهنية

   577 2 منشآت

2 
النقابة العامة للعاملين بالغزل 

 والنسيج
   1923 1 منشآت

 النقابة العامة للعاملين بالتجارة 3
   0 0 مهنية

   0 0 منشآت

   331 1 منشآت النقابة العامة للعاملين  بالبنوك  4

   463 1 منشأت النقابة العامة للنيابات و المحاكم  5

   509 1 منشات النقابة العامة للعاملين بالبريد 6

7 
النقابة العامة للعاملين بالمرافق 

 العامة
   3031 1 منشآت

   5340 2 منشآت الخدمات التعليمية 8

   867 2 منشآت ت الصحيةالخدما 9

10 
النقابة العامة للعاملين بالصناعات 

 الغذائية

   0 0 مهنية

   581 2 منشآت

   1046 3 منشات النقابة العامة للضرائب و المالية 11

12 
النقابة العامة لصناعات البناء 

 واالخشاب
   503 1 مهنية

   1290 5 مهنية النقابة العامة لعمال النقل البرى 13

   1936 2 منشآت النقابة العامة لعمال النقل البحرى 14

   0 0   النقل الجوى 15

   0 0   الكيماويات 16

   0 0   المناجم والمحاجر 17

   0 0   الصحافة والطباعة واالعالم 18

   0 0   السياحة والفناد  19

   2540 2 منشآت الخدمات االدارية  20

   0 0   ين باإلنتاج الحربىالعاملين المدني 21

   398 1 مهنيه النقابة العامة للعلوم الصحية 22

   0 0   البترول 23

   498 1 منشآت االتصاالت 24

   23134 32   االجــمـالـــي

 2018تاريخ البيان: اكتوبر                                         مصدر البيان: مديرية القوى العاملة                                                
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بيانى يوضح نسبة عدد اللجان للنقابات المهنية 

عمالية ) منشآت - مهنية ( وال

%66

%34
منشآت

مهنية

 

 

 @ تنوع النقابات داخل محافظة دمياط ما بين نقابات مهنية ونقابات عمالية@ 

 تحليل البيان : 000
 

 

لجنة  (32تنوعت النقابات داخل محافظة دمياط ما بين نقابات عمالية ومهنية وبلغ عدد اللجان بتلك النقابات)  -

 لجان عن العام الماضي. (9دره )بانخفاض ق

 

(عضو أي بنسبة 15689(عضو بانخفاض قدره )23134لغ إجمالي عدد أعضاء تلك النقابات هذا العام )ب -

 % مقارنة بالعام الماضي.45

 

% من إجمالي العام 23تعتبر نقابة الخدمات التعليمية أعلي النقابات هذا العام من حيث عدد األعضاء بنسبة   -

 .السابق

 
 التوصية: 

يوصي مركز المعلومات بضرورة قيام النقابات بحماية الحقو  المشروعة ألعضائها والعمل علي تحسين  

 شروط وظروف العمل.
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  2017/8201 خالل عام ـان المسجلين والمعينين على مستوى مراكــــز المحافظةــبي -7

 البيان مركز م
                                   

 إ  ث  ك ر إ  ث  ك ر         

 دمياط 1
 ريف

 704 1 �   01   4     
 حضر

 فارسكور  
 ريف

1        �  7  �  
 حضر

 كفر سعد  
 ريف

   4 1    1017  0�     
 حضر

 الزرقا 4
 ريف

�17   0  �  �    
 حضر

اجمالي 
 المحافظة

 ريف
  1  4  4  00    0  1  

 حضر
 2018تاريخ البيان: أكتوبر                                          صدر البيان: مديرية القوى العاملة              م

   

� 

   

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

كفر      ر ك ر    ط   زر  

                                                 ر كز         

 
 

 عدد المسجلين بقواعد بيانات القوي العاملة بالمحافظة  زيادة @

 هذا العام عن العام الماضي @

 تحليل البيان :

( مسجل بزيادة 12902سجلين بقواعد بيانات القوي العاملة لهذا العام)بلغ إجمالي عدد الم -

  % مقارنة بالعام الماضي.7( مسجل أي بنسبة 830قدرها)

  %إناث(.34%ذكور   ،  66توزعت أعداد المسجلين من حيث النوع إلي )  -

% من 21يمثل  ( معين وهو ما2682بلغ إجمالي عدد المعينين عن طريق القوي العاملة هذا العام) -

 إجمالي عدد المسجلين بقواعد بيانات القوي العاملة.

يوصي مركز المعلومات بضرورة متابعة القوي العاملة للمنشآت للتأكد من قيامها بتوفير  :التوصية

 الالزمة للعمال .    الرعاية
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 :2018عام  عن خاللبيان بالمسجلين والمعينين على مستوى مراكز المحافظة حسب نوع العمالة  -8
 

 البيان نوع العمالة م
 المعينون         

نسبة التعيين الى 

 إناث ذكور إناث ذكور المسجلين

 عمالة فنية 1
 حضر/ 

 ريف
388 0 338 0 87% 

 عمالة  ير فنية  
 حضر/ 

 ريف
1990 693 285 150 16% 

 صبية  
 حضر/ 

 ريف
6 2 1 0 13% 

 عجزة 4
 حضر/ 

 ريف
69 53 17 4 17% 

 م هالت  
 حضر/ 

 ريف
6071 3638 1362 526 19% 

 االجمالى
 حضر/ 

 ريف
8524 4386 2003 680 21% 

 2018تاريخ البيان: اكتوبر                                          مصدر البيان: مديرية القوى العاملة               
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عمالة فنية عمالة  ير فنية صبية عجزة م هالت

                                              

  
 @ملة الم هالت% من المعينين عن طريق القوي العاملة هذا العام من ح72@

 تحليل البيان: 000
( معين بزيادة قدرها 2683بالمحافظة هذا العام ) ن طريق القوى العاملةعبلغ اجمالي عدد المعينين  -

 ( فرد عن العام الماضى.43)

 % من إجمالى المسجلين بقواعد بيانات القوى العاملة .21بلغت نسبة المعينين  -

 ة كاالتى :أعداد المعينين حسب نوع العمالتوزعت  -

 ،   عمالة فنية% 13% حملة م هالت        ،        70                

 .صبية و عجزة و عمالة  ير فنية 17%                                        

جل أيوصي مركز المعلومات بضرورة توفير فرص عمل جديدة لزيادة عدد المعينين من  التوصية:  -

. القضاء علي البطالة
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 فـــرص العمل التي تم توفيرها لشباب الخريجين حــــســــب النوع  -9

 مركز م

     ت    قط ع 
    ك  ي

      ت    قط ع 
   خ  

      ت  قط ع 
  أل   ل

       ي  خر     فر   خ رج

    ث  ك ر     ث  ك ر     ث  ك ر     ث  ك ر     ث  ك ر     ث  ك ر 

   1 101 41  700 0 0 دمياط 1

      ة  ص ر   
     ل

  1  07     

  7  � 0 0     1       0 0 فارسكور  

  1  0 10         �   1 ��1 0 0 كفر سعد  

 �  �1 0   10 1  �1    0 0 الزرقا 4

 4    01  4 11 �17     01  � 17 0 0 االجمالى

 2018اكتوبر  تاريخ البيان:                                                                                           مصدر البيان: مديرية القوى العاملة               
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زيادة عدد فرص العمل التي تم توفيرها لشباب الخريجين عن طريق القوي العاملة  @

 @بالمحافظة هذا العام

 لسابقة :يتض  من البيانات ا      تحليل البيان:000

بلغ إجمالي عدد فرص العمل التي تم توفيرها لشباب الخريجين عن طريق القوي العاملة هذا  -

 % عن العام الماضي.5فرصة بنسبة  (118فرصة بزيادة قدرها) (2697العام)

 

 -توزعت هذه األعداد حسب القطاعات إلي: -

 %بقطاع األعمال وتعينات أخري(16 %بالقطاع الخاص.  ،  84 ) 

 م وجود تعينات بالقطاع الحكومي لهذا العام .عد -

 

القطاع الخاص علي انشاء مصانع ومشروعات كثيفة  تشجيع يوصي مركز المعلومات بضرورة التوصية: 

 . العمل صفر منكبر أالعمالة لتوفير قدر 
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 فرص العمل التي تم توفيرها لشباب الخريجين حـــســـب المؤهـــــل : -10

 النوع مركز م

ينات بالقطاع تعي

 الحكومي
 تعيينات بقطاع الخاص

تعيينات بقطاع 

 االعمال
 االجمالي اخرى السفر للخارج

يا
عل

   
و
ف

طة
س
تو
م

 

طة
س
تو
م

 

يا
عل

   
و
ف

طة
س
تو
م

 

طة
س
تو
م

 

يا
عل

   
و
ف

طة
س
تو
م

 

طة
س
تو
م

 

يا
عل

   
و
ف

طة
س
تو
م

 

طة
س
تو
م

 

يا
عل

   
و
ف

طة
س
تو
م

 

طة
س
تو
م

 

يا
عل

   
و
ف

طة
س
تو
م

 

طة
س
تو
م

 

 دمياط 1

 64 9 28 379 19 302 0 0 0 ذكور

0
 

4 0 2 334 28 445 

 195 47 123 0 0 1 82 6 35 113 41 87 0 0 0 اناث

 فاسكور  
 56 9 30 0 0 0 11 0 2 45 9 28 0 0 0 ذكور

 48 2 28 0 0 0 14 2 7 34 0 21 0 0 0 اناث

  
كفر 
 سعد

 674 19 327 0 0 3 80 8 10 594 11 314 0 0 0 ذكور

 144 22 46 2 0 1 12 5 6 130 17 39 0 0 0 اناث

 الزرقا 4
 55 6 30 2 0 0 13 1 7 40 5 23 0 0 0 ذكور

 25 2 2 0 0 0 10 0 0 15 2 2 0 0 0 اناث

 االجمالى
 حضر/

 ريف 
0 0 0 816 104 1350 95 31 286 9 0 6 920 135 1642 

 2018اكتوبر  تاريخ البيان:                                                                               مصدر البيان: مديرية القوى العاملة                              

 
 % من فرص العمل التي تم توفيرها لشباب الخريجين هذا العام كانت للم هالت المتوسطة@61@

 : تحليل البيان 000
 (فرصة.2697ب الخريجين هذا العام)بلغ إجمالي عدد فرص العمل التي تم توفيرها لشبا -

 -توزعت حسب الم هالت إلي: -

 %م هالت عليا (34  ،   %م هالت فو  متوسطة5،   %م هالت متوسطة61)           

 -توزعت هذه الفرص علي مراكز المحافظة بالنسب األتية: -

 .%بمركز فارسكور6%بمركز دمياط.           ،      43                      

 %بمركز الزرقا.5%بمركز كفر سعد        ،       46                     
يوصي مركز المعلومات بضرورة عقد دورات تدريبية لشباب الخريجين حتي يتمكنوا     التوصيـــة : 00

من شغل فرص العمل المتاحة كذلك تشجيع االستثمار لجلب مستثمرين جدد لتوفير فرص عمل جديدة تحد 

 .بطالةمن ال
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 :ة ـــــالـــب البطـــبيـــــان إجمـــــالي قوة العمـــــل ونس -11

 مركز/مدينة
 /حى

                           ة                 ل        ك      ق  ر 
   ة 
    ل 
 إ   
    ك  

     
 

 إ  ث  ك ر    ط   
 إ         ط     ش غ   

 إ  ث  ر ك إ  ث  ك ر إ  ث  ك ر

 اجمالي
 المحافظة 

7 � 1  7 7     47400    00 1� 00   �00   7 00 10  00  1.   �.   

 2018اكتوبر  : تاريخ البيان                                                                        للتعبئة العامة واالحصاء الجهاز المركزىمصدر البيان:         

    ��

   ��

   ��
   ��

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

إ  ث ك ر إ  ث ك ر

   ط    ش غ   

بيانى يوض  إجمالى قوة العمل  

ذكور واناث  بالمحافظة( مشتغلين  ومتعطلين ) 

 
 

  @نخفاض نسبة البطالة بالمحافظة هذا العام عن العام السابقا@

 
  تحليل البيان : 00

(عن 1300( فرد بانخفاض قدره )475400بلغ اجمالي قوة العمل بمحافظة دمياط لهذا العام ) -

 العام الماضي.

 -توزعت هذه األعداد إلي:  -

 %متعطلين (10%مشتغلين     ،   90)                     

% عن العام الماضي حيث بلغت النسبة 1.4اض نسبة البطالة هذا العام بالمحافظة بنسبة انخف -

 %.9.6هذا العام

  التوصية: 

يوصي مركز المعلومات بضرورة تشجيع االستثمارات التي ت دي الي زيادة المصانع والمشروعات  

  .ن فرص العملمد يمما يز

 

 من أبناء المحافظة :بيــــان الهجرة داخل وخارج الجمهورية  -12

 ال يوجد بيانات عن الهجرة من أبناء المحافظة .
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 مـــــراكـــــز التـــدريب بالمحــــافظـــــة : -13
 

 اسم المركز م
الجهة 

 التابعة

المهن التي تم 

 التدريب عليها

ل
و
ص
لف
 ا
دد
ع

 

 
ور
ال
د 
عد

 

عدد 

 المدربون 

الطاقة 

التدريبية 

للدورة 

 الواحدة

ة الطاقة التدريبي

 التجهيزات السنوية

 التدريبية 
 الفاكس التليفون العنوان

 متدربين دورات اناث ذكور

1 
 .دمياط للغزل 

 والنسيج
 1 1  زل ونسيج قطاع أعمال

حسب 

 الحاجة
 حسب الحاجة 0

ور  

 بالشركة

 دمياط

3  

سعد 

 ز لول

2222066 2224286 

2 
مراكز إعداد 

 األسر المنتجة

مديرية 

التضامن 

 االجتماعى 

 خياطة  وتفصيل

وتريكو 

 وكمبيوتر

13 13 0 26 109 4 151 

 تريكو2 

 عادية4

 سرفلة1

   اليوجد اليوجد

3 

مركز التأهيل 

الشامل بدمياط 

 الجديدة

جمعية 

التاهيل 

االجتماعى 

 بدمياط 

 -مطبعة 

مشغل  -كمبيوتر

 تصوير -

4 3 2 1 30 20 33 

 --الخياطة 

 -كمبيوتر 

 تطريز

دمياط 

 ةالجديد
403886   

4 
مركز التأهيل 

 المهنى بدمياط

جمعية 

رعاية أسر 

 المصدورين

-مشغل-طباعة

 -كليم-جلود

 سجاد

5 4 1 3 30 28 33 

 -الخياطة

 -كمبيوتر 

 تطريز

باب 

الحرس 

 بدمياط

324591   

5 

مركز التدريب 

 المهني 

 بدمياط الجديدة

مديرية 

القوى 

العاملة 

 والهجرة

ميكانيكا 

 السيارات
1 1 1 0 15 2 30 

كاملة 

 اآلالت

والمعدات 

 والتجهيزات

دمياط 

الجديدة 

المجاورة 

األولى  

المنطقة 

 الصناعية

247124   

التبريد 

 والتكييف
1 1 1 0 15 2 30 247125   

   247126 30 2 15 0 1 1 1 اللحـــام

كهرباء 

 والكترونيات
1 1 1 0 15 2 30 2407024   

6 
نادى تكنولوجيا 

 المعلومات

 كلية العلوم 

 بدمياط

 مهارات 

 الحاسب اآللى
0 0 0 0 0 0 0 0 

دمياط 

 الجديدة
240386   
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 مـــــراكـــــز التـــدريب بالمحــــافظـــــة : -13تابع 
 

 اسم المركز م
الجهة 

 التابعة

المهن التي تم 

 التدريب عليها

ول
ص
لف
 ا
دد
ع

 

 
ور
 ال
دد
ع

 

 عدد المدربون 
الطاقة 

 التدريبية

للدورة 

 الواحدة

الطاقة التدريبية 

 التجهيزات السنوية

 التدريبية 
 الفاكس التليفون العنوان

 متدربين دورات اناث ذكور
 

7 
مركز الحساب العلمى 

 بدمياط 

جامعة 

 المنصورة 
 200 70 10 2 0 3 2 الحاسب اآللى 

كميوتر 40

+ شبكة 

انترنت + 

وحدة 

 عرض

االعصر 

كلية الفنون 

 تطبيقفيةال

2225075   

8 
المركز الرئيسى 

 بدمياط الجديدة 

اإلدارة 

المركزية 

بالتدريب 

بالقاهرة 

التابعة 

لوزارة 

التربية 

 والتعليم 

تأهيل المعلمين 

تأهيل  -

القيادات 

التدريب على 

 -الحاسب اآللى 

التدريب على 

اللغة اإلنجليزية 

عقد م تمرات 

 ور  عمل 

 مسرح كبير

قاعات، 8

معمل 2

كمبيوتر، 20

قاعة تدريبة 

 40سعة 

 متدرب

قاعات 8

ور  

عمل 

ومعمل 

 كمبيوتر

50 

  

لكل 

متدرب 30دورة

 300الى 

73 1795 

جهاز  45

 كمبيوتر

جهاز  16

 12عرض 

شاشة 

 4عرض ، 

جهاز فيديو 

جهاز 4، 

 تليفزيون

المجاورة 

السادسة 

بدمياط 

الجديدة  

 الحى الثانى

2403787   

9 
مركز التكوين المهنى 

 ور بفارسك

جمعية 

التدريب 

المهنى 

واألسر 

 المنتجة 

 -حداد  -تجارة 

  -خياطة 

 كهرباء -نقش 

2 2 0 7 14 28 392 

ور  

ماكينات 

 خياطة

   403739 فارسكور 

10 
مركز التكوين المهنى 

 بدمياط الجديدة 

جمعية 

التدريب 

المهنى 

واألسر 

 المنتجة 

تريكو  -تجارة 

 -وخياطة 

 دهانات

2 2 0 3 15 30 450 

ور  

ماكينات 

 خياطة

دمياط 

 الجديدة 
2424126   

 مركزمعادن دمياط 11
الكفاية 

 اإلنتاجية

نجارة  -معادن 

-حاسب  -

 مالبس

32 8 10 4 30 0 530 

أجهزة 

حاسب 

وماكينات 

 وور 

  10دمياط

عزبة البرج 

 قسم رابع

2324166   

 2018تاريخ البيان : أكتوبر                                                                                 مصدر البيان: مديرية القوى العاملة                             
. 
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 @ @ ثبات عدد مراكز التدريب المهنى بالمحافظة هذا العام
 

   تحليل البيان : 000 

      

              ق م   ر ب      ه   خ  ف     م     ر ب    ه  ك  غزل    ركز  11  غ             ر كز     ر ب    ه 

      خ 

     خ  ط      ط            م   غ ره  .

 ( م          (   رة   ر      إ خف ض   ره ) 1    غت   ط        ر                ك    ر كز        ) ر ت    . 

  التوصية:

الكوادر الفنية من المدربين واضافة المناهج والحرف الجديدة التي يتطلبها سو   يوصي مركز المعلومات بضرورة رفع كفاءة -

  .العمل
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 ب :ـــز التدريــــراكــــم -14
          ر ر ف       

 11 11 0             ر كز     ر ب    ه  

  �   �  0                  ر        ر كز

           
      ر   

  ك ر
0  704  704 

    ث

        0  704  704 

           
     ر   

 0  ك ر
11  11  

 0    ث

        0 11  11  
 2018أكتوبر  تاريخ البيان:            مصدر البيان: مراكز التدريب المهني                                                              

 704

11 

0

1000

2000

3000

4000
بيانى يوض  عدد المتدربين وعدد المدربين بمراكز التدريب

عدد المتدربين

عدد المدربين

    

 متدربين بمراكز التدريب المهنى بالمحافظة @انخفاض عدد ال

 @ هذا العام عن العام الماضى

 تحليل البيان : 000
 (  ركز     ز   ة أ    خف ض        م       .11  غ إ           ر كز     ر ب    ه             ) -

(    رب أ  7  (    رب  إ خف ض   ره )704   غ                 ر       ك    ر كز ه       م ) -

 .    ق ر        م        1      

  رب أ   (  (  رب  إ خف ض   ره ) 11  غ إ              ر      ر كز     ر ب    ه  ) -

   ق ر        م       .17     

يوصي مركز المعلومات بضرورة توفير المعدات التدريبيةة الحديثةة بتلةك المراكةز مةع تطةوير  -  التوصية: 

   .امج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات سو  العملالبر

.انشاء مراكزجديدة للتدريب المهني بريف المحافظة  -
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 ا :ــــــرهـيــتم توفيل التي ــــرص العمـــف -15 
 

 ددــــالع انـــــالبي

 يقدمها الجهاز االدارى التيعدد فرص العمل 
 حضر

 ـــ
 ريف

 القطاع الخاصيقدمها  التيعدد فرص العمل 
 حضر

1406  
 ريف

 2018أكتوبر  تاريخ البيان:                                         مصدر البيان: مديرية القوى العاملة والهجرة                               

 

 زيادة عدد الفرص التي قدمها القطاع الخاص هذا العام  @

 @عن العام الماضي

 

 يتض  من البيانات السابقة :            تحليل البيان : 00
 

بلغ إجمالي عدد الفرص التي قدمها القطاع الخاص بالمحافظة عن طريق القةوي العاملةة لهةذا العةام   -

  عن العام الماضي.( فرصة 166بزيادة قدرها  ) ( فرصة 1406)

 

  التوصيــــــة :   0 00
 

نحةو زيةادة المزايةا المقدمةة للعةاملين الجةدد  يوصى مركز المعلومات بأهميةة توجيةه القطةاع الخةاص -

 تشجيعاً اللتحاقهم للعمل بهذا القطاع .

 
 

 : 8201/ 7201الخـــريجـــين والبطــــالــــة عـــــام  -16
 

بهم  الخاصةالنتائج  عن إرسالالكليات والمعاهد والمدارس  لعزوفهذا البيان  ير متواجد  -ملحوظة :

 . بصفة عامة وليسو خريجى سنة معينةالذين يقوموا بالتسجيل   والموجود لدينا الخريجين
 

 2018أكتوبر مصدر البيان: مديرية القوى العاملة                                        تاريخ البيان: 
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 : قطاع الشئون االجتماعيةثالثاً 
 :2018بيـــــان الوحــــدات االجتماعية لعــــام  -1

 
 

 البيان المركز م
عدد  عدد السكان التقديري

ت الوحدا

 االجتماعية

نصيب الوحدة 

االجتماعية من 

السكان 

 إناث ذكور "نسمة/وحدة"

 دمياط 1

 86376 4 165.853 179.65 حضر

 28934 10 140.573 148.76 ريف

 45346 14 306.426 328.41 اجمالي

 فارسكور 2

 34920 2 33.819 36.021 حضر

 13612 14 92.95 97.615 ريف

 16275 16 126.769 133.64 اجمالي

3 
كفر   

 سعد  

 29036 3 42.811 44.296 حضر

 21191 11 114.297 118.81 ريف

 22872 14 157.108 163.11 اجمالي

 الزرقا 4

 26311 2 25.751 26.871 حضر

 16989 7 58.381 60.541 ريف

 19060 9 84.132 87.412 اجمالي

5 
كفر 

 البطيخ

 44168 1 21.285 22.883 حضر

 15174 6 43.897 47.145 ريف

 19316 7 65.182 70.028 اجمالي

 االجمالي

 49937 12 289.519 309.72 حضر

 19229 48 450.098 472.87 ريف

 25370 60 739.617 782.59 اجمالي

 2018ن: أكتوبر تاريخ البيا                              بدمياط يةاالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :
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دمياط فارسكور كفر سعد الزرقا كفر البطيخ
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1  7 
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            ص ب      ة  إل              ك  
   ة/      

 
 

 @توجد داخل مركز فارسكور 2018%من الوحدات االجتماعية بالمحافظة لعام 27@

 
 تحليل البيان :  000

 
(  وحدة موزعين علي مراكز 60) 2018 بلغ اجمالي عدد الوحدات االجتماعية بالمحافظة لعام -

 المحافظة ك تي:

 فارسكور%بمركز 27&                 %بمركز دمياط23

 %بمركز الزرقا15&              %بمركز كفر سعد23

 .%بمركز كفر البطيخ12

 

 وزعت هذه الوحدات بين حضر وريف  المحافظة ك تي:ت -

 (.   %بالريف80&           %بالحضر20)                                        

 .العام عن العام الماضيسكان هذا الارتفاع متوس  نصيب الوحدة االجتماعية من  -

 

 -:وصيةت*ال

 تتماشي مع الزيادة السكانيةليوصي مركز المعلومات بأهمية زيادة عدد الوحدات االجتماعية بالمحافظة 

 السكان. منيب الوحدة االجتماعية صارتفاع متوس  ن منوالحد 
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 : 30/6/1820حتى  1/7/2017نشـــــاط الخدمــــــات الضمانية عن الفترة من  -2

 البيان المركز

 معاشات ضمانية

إجمالى 

) مبلغ 

) 

 عانس / مطلقات / مهجورة ايتام عجز كلي الشيخوخة
 اسرة

 مسجون 
 أخرى )أرامل( طفل

 مبلغ عدد مبلغ عدد مبلغ عدد مبلغ عدد مبلغ عدد مبلغ عدد مبلغ عدد

 دمياط

حضر 

 /

 ريف

2110 9128610 4512 24294151 36 183435 780 3335002 34 163281 39 173825 1861 8123415   

 فارسكور

حضر 

 /

 ريف

760 3245172 1842 10014774 51 212180 845 3714640 13 57720 21 95901 1890 85113450   

 الزرقا

حضر 

 /

 ريف

730 3718511 711 4294510 35 1548123 505 2178091 12 66311 20 95300 412 2072213   

كفر 

سعد/دمياط 

 الجديدة

حضر 

 /

 ريف

1280 6467880 3160 11842301 90 388614 1215 5312661 59 26675 50 212840 1882 8539496   

 كفر البطيخ

حضر 

 /

 ريف

490 2312451 940 5381634 35 135660 480 2228528 15 74582 18 76721 501 2349266   

 إجمالى

حضر 

 /

 ريف

5370 24872624 11165 55827370 247 2468012 3825 16768922 133 388569 148 654587 6546 106197840 

2
0
7
1
7
7
9
2
4
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بيانى يوض  نشاط الخدمات الضمانية 
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أخرى

 
 

 &&%من الحاالت المستحقة للمعاشات الضمانية هي حاالت الشيخوخة20&& 

  تحليل البيان:

% 7(حالة أي نسبة 1951(حالة بانخفاض قدرة )27434* بلغ اجمالي عدد الحاالت المستحقة للمعاشات الضمانية بالمحافظة  هذا العام)

  ة من العام الماضي.مقارن

  -* توزعت هذه األعداد حسب الحالة كاألتي:

  %مطلقات.14               %حاالت شيخوخة.20

  %أيتام وأسرة مسجون وطفل.1       %حاالت العجز الكلي.41

  %أخري24
 

 مرة فى األسعار.االجتماعي نظراً للزيادة المستبضرورة زيادة معاشات الضمان يوصي مركز المعلومات   التوصية :
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 : 30/6/2018حتى  1/7/2017عام  من نشاط مساعدات أسر المجندين خالل  -3

 البيان مركز م
 عدد األسر المستفيدة 

 )اسرة(

 اجمالي قيمة االعانة 

 )جنيه مصري( 

 متوس  نصيب األسرة 

 )جنيه مصري(

 دمياط 1

 800 2400 3 حضر

 1768 35354 20 ريف

 1641 37754 23 اجمالي

 فارسكور 2

 980 2940 3 حضر

 1223 9780 8 ريف

 1156 12720 11 اجمالي

 كفر سعد     3

 900 1800 2 حضر

 990 9900 10 ريف

 975 11700 12 اجمالي

 الزرقا 4

 503 4020 8 حضر

 1211 13320 11 ريف

 913 17340 19 اجمالي

 كفر البطيخ 5

 828 4140 5 حضر

 1820 25476 14 ريف

 1559 29616 19 اجمالي

 االجمالي

 729 15300 21 حضر

 1489 93830 63 ريف

 1299 109130 84 اجمالي

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                  الطوارئ (            )إدارة   يةاإلجتماع الشئونمصدر البيان  : مديرية               

   

7  

           شهر               ر  ر ف   أ ر                   أ                

  ر

ر ف

 
 المستفيدة من مساعدات أسر المجندين انخفاض عدد األسر@

 حافظة هذا العام عن العام الماضي@بالم                                    

 تحليل البيان : 000
( أسرة بانخفاض 84بلغ اجمالي عدد األسر المستفيدة من مساعدات أسر المجندين بالمحافظة هذا العام ) -

 آلتي:اوتوزعت هذه األسر بين مراكز المحافظة ك(أسرة مقارنة بين العام الماضي 2قدره)

 %بمركز كفر سعد 14%بمركز فارسكور               13%بمركز دمياط                 27

 %بمركز كفر البطيخ .23%بمركز الزرقا               23

 أي بنسبة: (جنيه8510(جنيه بزيادة قدرها)109130بلغ اجمالي قيمة االعانة المقدمة لتلك األسر ) -

 %مقارنة بالعام الماضي.8
 

  يوصي مركز المعلومات بضرورة التأكد من صرف هذه اإلعانات للفئات المستحقة. -التوصية:00
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 توزيع الجمعيات األهلية االجتماعية : -4
 

 البيان مركز م

عدد السكان 

 التقديرى
 عدد الجمعيات

اجمالى 

عدد 

 الجمعيات

نصيب 

الجمعية 

من 

 إناث ذكور السكان

 تنمية رعاية

 معانة
 ير 

 معانة
 معانة

 ير 

 معانة

 دمياط 1

               حضر

               ريف

 2784 228 21 12 179 16 634839 اجمالي

 فارسكور 2

               حضر

               ريف

 2993 87 5 14 66 2 260405 اجمالي

3 

كفر   

سعد  + 

ط دميا

 الجديدة 

               حضر

               ريف

 3139 102 13 10 78 1 320213 اجمالي

 الزرقا 4

               حضر

               ريف

 2560 67 10 9 48 0 171544 اجمالي

5 
كفر 

 البطيخ

               حضر

               ريف

 4225 32 3 5 24 0 135210 اجمالي

 االجمالي

               حضر

               ريف

 2950 516 52 50 395 19 1522211 اجمالي

 

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                                           ) إدارة الجمعيات (        يةاإلجتماع الشئونمصدر البيان  : مديرية 
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 @لية االجتماعية بالمحافظة هذا العام عن العام الماضيزيادة عدد الجمعيات األه @
 

 تحليل البيان : 000

( جمعيات أي 9( جمعية بزيادة قدرها )516بلغ اجمالي عدد الجمعيات األهلية بالمحافظة هذا العام ) -

 .% مقارنة بالعام الماضى 2بنسبة 

 توزعت هذه الجمعيات الي: -

 (%جمعيات تنمية 20&       %جمعيات رعاية 80)                              

 

 ( جمعيات هذا العام عن العام الماضي.10زيادة عدد جمعيات الرعاية  ير المعانة بمقدار ) -

 .ارتفاع متوس  نصيب الجمعية من السكان لهذا العام عن العام الماضي -

 

 :*التوصية

رية التضامن االجتماعي علي هذه يوصي مركز المعلومات بضرورة المتابعة المستمرة من مدي -

 الجمعيات.
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 نشــــــاط جمعيات تنمية المجتمع المحـــــلي : -5     -

 البيان مركز م
عدد  عدد السكان التقديري

 الجمعيات

اجمالي عدد 

 األعضاء
 عدد المستفيدين 

 اناث ذكور اناث ذكور إناث ذكور

 دمياط 1

 250 350 198 560 10 165853 179649 حضر

 400 450 60 435 23 140573 148764 ريف

 650 800 258 995 33 306426 328413 اجمالي

 فارسكور 2

 100 200 25 59 3 33819 36021 حضر

 500 800 154 865 16 9295 97615 ريف

 600 1000 179 924 19 126769 133636 اجمالي

3 

كفر سعد    

+ دمياط 

 الجديدة 

 250 350 220 500 7 42811 44296 حضر

 200 800 244 1190 16 114297 118809 ريف

 450 1150 464 1690 23 157108 163105 اجمالي

 الزرقا 4

 200 400 205 590 2 25751 26871 حضر

 500 1100 145 750 18 58381 60541 ريف

 700 1500 350 1340 20 84132 87412 اجمالي

 كفر البطيخ 5

 400 300 25 89 2 21285 22883 حضر

 500 350 115 335 6 43897 47145 ريف

 900 650 140 424 8 65182 70028 اجمالي

 االجمالي

 1200 1600 673 1798 23 289519 30972 حضر

 2100 3500 718 3575 80 450098 472874 ريف

 3300 5100 1391 5373 103 739617 782594 اجمالي

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                                              بدمياط يةاالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :
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  %

1 % 3%

1�%
 %

بيانى يوض  نسبة عدد جمعيات تنمية المجتمع بمراكز المحافظة 

الى اجماليها  بالمحافظة

دمياط

فارسكور

كفر سعد

الزرقا

كفر البطيخ

 
 

 ثبات عدد جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمحافظة@ 

 هذا العام عن العام الماضي @ 

 

 تحليل البيان :  00    
( جمعية دون زيادة أو 103ي بالمحافظة هذا العام )بلغ اجمالي عدد جمعيات تنمية المجتمع المحل -

 انخفاض العام الماضي.

 توزعت هذه الجمعيات بين حضور وريف المحتفظة ك تي: -

 (. %ريف78،      %حضر22)                                   

 : ضو موزعين حسب النوع اليع( 6764بلغ اجمالي عدد أعضاء تلك الجمعيات ) -

 (. %اناث21،     %ذكور 79)                                 

دد عحين زاد  ى%ف6نخفاض عدد المستفيدين الذكور من نشاط هذه الجمعيات هذا العام بنسبة ا -

 % مقارنة بالعام الماضي.2ناث من نشاط الجمعيات هذا العام بنسبة إلا المستفيدين

 

 التوصية: 00
يم الدعم الفني والمالي لهذه الجمعيات لتنفيذ المزيد من يوصي مركز  المعلومات بضرورة تقد -

 ً   .طللقوانين واللوائ  وحل الجمعيات التي ليس لها نشا األنشطة واألعمال طبقا
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 2017بالمحافظة عام  نشاط التأهيل االجتماعي  -6

         ركز م
               ت      ف  ة          ت     ق   

     ف     
    ث  ك ر    ث  ك ر ق           

  �� 4 10 10 1   10  1 1   ر     ط 1

   10      0 1 � 4 �4 1   ر   ر ك ر  

  117 477 1   0    4    ر كفر      

  �   �1   1  4  1 1   ر   زر   4

  0 0 0 0 0   ر كفر    ط خ  

   ر       ي
 �      0  1     �� 

10   
      4 7 

 

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                   ) إدارة التأهيل اإلجتماعى (   بدمياط يةاالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :
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 انخفاض عدد الحاالت المتقدمة لمكاتب التأهيل االجتماعى بالمحافظة هذا العام  @

 @ عن العام الماضى

  تحليل البيان :000 -

( حالةة بانخفةاض 5326بلغ إجمالى عدد الحاالت المتقدمة لمكاتب التأهيل االجتماعى هذا العام )   -

 % مقارنة بالعام الماضى.39( حالة اى بنسبة 3345قدرة )

 % إناث (45%ذكور ، 55توزعت هذه االعداد حسب النوع الى )  -

( و 5457مكاتةب التأهيةل االجتمةاعى بالمحافظةة )بلغ إجمالى عةدد الحةاالت المسةتفيدة مةن نشةاط  -

 . % من الحاالت المتقدمة و يرجع ذلك لوجود حاالت متبقية من فترة سابقة102هو ما يمثل 

قيام التضامن االجتماعى باإلشراف و المتابعة لنشاط يوصي مركز المعلومات بضرورة  التوصية: 

 اعداد برامج و دورات تدريبية للعاملين فى مجال التأهيل. التأهيل و توجية القائمين عليه فنيا و اداريا و
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 :امدور الحضــــانة خـــــالل العــــ  -7 
 

 م
  ركز/
/      
   

       

      طف ل  ي    
         

 (     ت  -1) 

    
   ر 
         

       طف ل 
    ر        

       
      ر 
        

    ث  ك ر

  ط     1
    4 ��7  �4 1 1 1   � 1   ر

 � 0  0 0     0 � 1    17 ر ف

   ر ك ر  
  �14 1040  1 �41    7    ر

 0 40 � 0  0  1 107 �  11 ر ف

 كفر      
 4 4  �� 1    1 44  4 4   ر

   40    4 4  4   1 �71 1 ر ف

   زر    4
   � 0    1   �  4      ر

 7 �   4   0  �  7 0 0  ر ف

  
كفر 
    ط خ

 �100 0 10  1 0 4  7�7    ر

  �   4   1   1   �   ر ف

       ي

 4 104  774 0 1 4     �  1    ر

 4 �17   4 1 41   1    17    ر ف

           4   0��    1    1        

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                                     بدمياط يةاالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :
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 حافظةزيادة عدد دور الحضانة التابعة للشئ ن االجتماعية بالم@

 هذا العام عن العام الماضي@

 

 تحليل البيان : 00

( 8( حضانة بزيادة قدرها )361بلغ اجمالي عدد دور الحضانة التابعة للشئون االجتماعية بالمحافظة ) -

 % مقارنة بالعام الماضي.2ات أي نسبة حضان

 -توزعت أعداد هذه الحضانات علي مراكز المحافظة بالنسب األتية: -

 %بمركز كفر سعد25%بمركز دمياط                        36                               

 كز الزرقا%بمر12%بمركز فارسكور                    18                              

 %بمركز كفر البطيخ9                                                      

% مقارنة 4( طفل أي نسبة 1121( بزيادة قدرها )26213بلغ اجمالي عدد األطفال بدور الحضانة) -

 .% اجمالي سعة دور الحضانات92بالعام الماضي ويمثلون 

 :لتوصية00

متابعة الدورية من مديرية الشئون االجتماعية لهذه الحضانات للتأكد من يوصي مركز المعلومات بال -

 قيامها بدورها. 
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 مشروعات الشباب واألسر المنتجة: -8

         ركز        م

         ف        
 شر   ت  شغ ل   ش  ب 

   م   خالل 

     أل ر 
     ف  ة    
 شر ع  أل ر 

        

    
  شر   ت
 أل ر 
        

  ال   ت

 إ  ث  ك ر

  
   ر

      
 ر ف

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                         ) إدارة األسر المنتجة (   بدمياط يةاالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :

 بيان القرى المحرومة من الوحدات االجتماعية : -9
    ركز  م

  م   قر      ر        
    ت              

       ك      ق  ر  
   قر   )   أل ف      (

           كم    أ رب    ة 
 إ            رة

          

          

    
بمحافظة  االجتماعية وحدة إجتماعية تابعة لمديرية الشئون 61يوجد  

وتوابعها تخدم جميع القرىدمياط   
 

 2018تاريخ البيان: أكتوبر   ) إدارة الرقابة والمتابعة (              بدمياط يةاالجتماع الشئونة مديري مصدر البيان  :

 نسبة األسر المستفيدة من برامج الضمان االجتماعي : – 10

 البيان المراكز م
اجمالي عدد 

 األسر

عدد األسر 

 المستفيدة

نسبة األسر 

المستفيدة الى 

 اجمالي األسر

اجمالى المنصرف 

من الضمان 

 االجتماعي

 االجمالي
 حضر

تقريبا375000  27500 %7.3 
مليون  114

 ريف تقريبا

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                                          بدمياط يةاالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :
 

 % نسبة األسر المستفيدة من برامج الضمان االجتماعي@7.3@
 تحليل البيان : 00

( أسرة 27500بلغ اجمالي عدد األسر المستفيدة من برامج الضمان االجتماعي بالمحافظة هذا العام ) -

 % مقارنة بالعام الماضي .13أسرة أى  نسبه  (4000) بانخفاض قدره

 %من اجمالي عدد األسر بالمحافظة .7.3تمثل هذه األسر نسبة   -

( مليون جنية 114المستفيدة من برامج الضمان االجتماعي هذا العام )بلغ اجمالى المنصرف ل سرة  -

 % مقارنة بالعام الماضي .19بانخفاض نسبته

 

  التوصية: 00
من  نيوصي مركز المعلومات بضرورة قيام مديرية التضامن االجتماعي بمراجعة بيانات المستفيدي

 وصول الدعم الي مستحقيه .الضمان االجتماعي  الستبعاد  ير المستحقين و التأكد من 
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 ي :ــــاعـــــان االجتمـــــرى للضمـــــطة أخــأنش – 11
 مساعدات الدفعة الواحدة معا  قانون الطفل

 ريف حضر ريف حضر

 مبلغ عدد مبلغ عدد مبلغ عدد مبلغ عدد

460 375948 1345 1135261 370 190000 876 438000 

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                                     بدمياط يةجتماعاال الشئونمديرية  مصدر البيان  :

1 0 

1 4 

0

500

1000

1500

2000

      ت              ة   ش         طفل

ى يوض  عدد  الحاالت المستفيدة من انشطة اخرى بيان

للضمان االجتماعى

 
 

 زيادة عدد المستفيدين من معا  قانون الطفل ومساعدات الدفعة الواحدة @

 @ الماضيالعام عن العام  هذا

 تحليل البيان : 00
مستفيد بزيادة قدرها  (1805)عام من معا  قانون الطفل بالمحافظة هذا ال نبلغ اجمالي عدد المستفيدي -

 % مقارنة بالعام الماضي .7مستفيد أى بنسبة  (122)

 من معا  قانون الطفل بين حضر وريف المحافظة بالنسبة األتية :  نتوزعت أعداد المستفيدي -

 (% بالريف 75              &       % حضر    25) 

مستفيد أي بنسبة زيادة  (1246)ة الواحدة هذا العام من مساعدات الدفع نبلغ اجمالي عدد المستفيدي -

 % مقارنة بالعام الماضي .4

جنية  (2139209)بلغ اجمالي المنصرف لمعا  قانون الطفل و مساعدات الدفعة الواحدة هذا العام   -

 جنية عن العام الماضي . (35669)بزيادة قدرها 

 التوصية:00
مخصصات المالية المنصرفة لمعا  قانون الطفل ومساعدات اليوصي مركز المعلومات بضرورة زيادة  

 .الدفعة الواحدة 
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 : مكـــــاتب التــــأهيــــــــل -12

           ر كز م
    
 ك  ب 
    أه ل

          ت 
     ق   

          ف               ت      ف  ة
         ق    

    ث  ك ر    ث  ك ر

   4  14 1 1  �1  �  1   ر     ط 1

   7 7 1  7   1  0   1   ر   ر ك ر  

  
كفر     
+     ط 
       ة

   17 7 1  7  0 1  11 1   ر

  1     4 1  10 0 1 1   ر   زر   4

  
كفر 
    ط خ

 0 0 0 0 0 0   ر

 4   ر       ي
� �   1  0  4   

 0  

1 �0 1 71 

 2018تاريخ البيان:                ) إدارة التأهيل اإلجتماعى (   بدمياط يةاالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :  

 7%

 4%

1 %

1 %

بيانى يوض  نسب الحاالت المتقدمة لمكاتب التأهيل اإلجتماعى 

على مستوى مراكز المحافظة

    ط

  ر ك ر

كفر     

  زر  

 

 @انخفاض عدد الحاالت المتقدمة لمكاتب التأهيل بالمحافظة هذا العام الماضي@
 

  -يتض  من البيانات السابقة : تحليل البيان :000-

(مكتةةب لهةةذا العةةام دون زيةةادة أو انخفةةاض عةةن العةةام 4بلةةغ اجمةةالي عةةدد مكاتةةب التأهيةةل بالمحافظةةة) -

(حالةة بانخفةاض 1590بلغ اجمالي عدد الحاالت المتقدمة لمكاتةب التأهيةل هةذا العةام ) - الماضي.

  %مقارنة بالعام الماضي.3(حالة أي بنسبة 56قدره)

%مةن 80(حالةة اي بنسةبة 1271مةن مكاتةب التأهيةل هةذا العةام ) بلغ اجمالي عدد الحاالت المسةتفيدة -

 اجمالي عدد الحاالت المتقدمة.

يوصي مركز المعلومات بضرورة انشاء مكتب تأهيل داخل مركز كفر البطيخ. التوصية:  -
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 توزيع أعــــداد المراكـــــز التابعة للتضــــامــــن االجتماعى: -13
 

 إ      ر ف   ر       

   1   ر كز             ت   خ ص      

   0     ر               

       صال   ت     ال  ء
 )    ؤ   ت  إل   ئ  (

  0   

 4 0 4       ر          ألطف ل         

 4 0 4       ر كز    الج   ط   

   0        ر كز    ك       ه  

 2018تاريخ البيان: أكتوبر                                     بدمياط ةياالجتماع الشئونمديرية  مصدر البيان  :

  %

  %

 %

17%

17%
 %

              ر كز                         

     ر كز             ت 
  خ ص 

  ر               

      صال   ت     ال  ء
(   ؤ   ت  إل   ئ  ) 

      ر          ألطف ل 
        

     ر كز    الج   ط  ع

     ر كز    ك       ه  

 
 @عدد المراكز التابعة للتضامن االجتماعي بالمحافظة هذا العام أثبات @

  تحليل البيان :000 -

تنوعت المراكز التابعة للتضامن االجتماعي بالمحافظة ما بين مراكز ذوى احتياجات خاصة و نةوادي  -

 م سسات ايوائية و حضانات ل طفال المعوقين و مراكز عالج طبيعي و تكوين مهني . مسنين و

مركز بالحضر و مركز واحد فقة  فةي الريةف 23مركز موزعين : " 24بلغ اجمالي عدد تلك المراكز  -

   " 

 توزعت هذه المراكز حسب النشاط الي :  -

 نين% دور و نوادي المس25،  %مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 25

                                             % دور حضانة أطفال معوقين  17        ،            % م سسات ايوائية 8          

 .% مركز تكوين مهني8 ،                % مراكز عالج طبيعي    17

 التوصية:  
 تماعي داخل ريف المحافظة . يوصي مركز المعلومات بضرورة انشاء مراكز تابعة للتضامن االج 
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 :8201 لسنة( 422) قرار رقم-1

ة السحابة السوداء بشأن خطة محافظة دمياط للتصدي لمسببات نوبات تلوث الهواء الحادة والحفاظ علي البيئة لمواجهة ظاهر

 . 

 :2018( لسنة 431قرار رقم )-2

بشأن التصري  بصيد بعض أنواع الطيور البرية و السمان و الشرشير الصيفى بنطا  محافظة دمياط طبقا لالشترطات الفنية 

 .2018لسنة  1270الواردة بقرار وزير البيئة رقم 

 :8201 لسنة( 439) رقم قرار-3

متابعة تنفيذ الخط  االستثمارية السنوية و تنظيم و توثيق جلسات التشاور العامة بشأنها على  بتشكيل فريق عمل العداد و

 مستوى محافظة دمياط .

 :8201 لسنة( 446) قرار رقم-4

مركز فارسكور و اسم –بشأن اطال  اسم كال من الشهيد /محمد أحمد عاشور على مدرسة كفر العرب للتعليم األساسى 

 مركز الزرقاء . –الواحد عبد الواحد عيسى على مدرسة ميت الخولى االعدادية بنين الشهيد/ محمد عبد 

 :8201 لسنة( 455) قرار رقم-5  

،  91بشأن القواعد و الضواب  المنفذة للقرارات و التوصيات الصادرة عن االجتماع الدورى للجنة استرداد اراضى الدولة رقم 

 . 2018لسنة  92رقم 

 :1820 لسنة( 456) قرار رقم-6

 بشأن انشاء ادارة للحفاظ على التراث الحضارى بديوان عام محافظة دمياط . 

 :8201 لسنة( 462) قرار رقم-7

 اعتماد المخط  التفصيلى للقطعة الكائنة بجوار سور مصنع الغزل و النسيج و المطلة على شارع الترعة الشرقاوية . بشأن

 :8201 لسنة( 473) قرار رقم-8

 جهاز السلكى محمول لزوم منظومة النظافة .  140ل لجنة للتعاقد باألمر المباشر لتوريد و تركيب و تشغيل عدد بشأن تشكي
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 الثاني عشر  الباب

 الور  والمعامل وما في حكمها 

 
 :  اعتماد المقايسات 

 (365المادة)
مته على الثالثين جنيها ، و ما زاد على ذلك يعتمد يصد  مدير الورشة على جميع المقايسات ، و يعتمد منها ماال يزيد قي

 من رئيس المصلحة .

  قيد المقايسات :

 (366مادة )

يقيد كاتب الورشة المقايسات  ، سواء كانت خاصة بالتشغيالت او باالصالحات ، بأرقام مسلسلة بدفتر التشغيالت 

المطلوب ، و تاريخ وصول الطلب ،و تاريخ البدء فى حسابات " و يبين به اسم الجهة الطالبة ، و الشغل  209"استمارة 

 العمل .

  صرف المواد األولية :

 (    367مادة )

 210األصناف المستديمة و المستهلكة الالزمة لكل عملية ، تطلب . من مخزن الورشة بموجب االستمارة "رقم 

ف التى تطلب من المخزن الرئيسى أو حسابات ". أما األصنا 118حسابات" ثم تقيد بدفتر عهدة الورشة "استمارة 

حسابات " على أن يرفق بها صورة من  111االقليمى أو من المخزن الفرعى ، فهذه تطلب بموجب االستمارة و "رقم 

 حسابات " ثم تقيد بدفتر عهدة الورشة. 190المقايسة "استمارة 

طويال دفعه واحدة ، بل يكون صرفها على  ويجب أن يالحظ عدم صرف األصناف الالزمة لعملية يستغر  انجازها وقتا

 دفعات حسب االحتياج الضرورى.

  قيد المواد األولية :

 (368مادة )

المواد األولية المصروفة من المخازن للتشغيالت او االصالحات بموجب المقايسة المعتمدة ، يتبع نحو قيدها بدفتر خاص 

 .73أحكام المادةرقم 

 

 

 

 حــة المخــازنالئ  
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 تنظيم أعمال البناء

 لخامساالباب 

 العقوبات
 

 

 (108)مادة 

من هذا القانون  (68يعاقب المالك أو ذووا لشأن في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون اإلصدار و )  

 .بغرامة يومية مائة جنية تتعدد بعدد أيام المخالفة فضال عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق اإلداري حتى إزالة أسباب المخالفة

 (109)مادة  

يعاقب كل شا ل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو االلتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية ال تقل عن عشرة جنيهات وال   

 .تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضال عن ذلك بإلزامه بأدائه االلتزامات المالية المقررة

 (110)مادة  

أو بإحدى هاتين العقوبتين  ال تزيد عن سنة ، وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه  يعاقب بالحبس مدة  

( من هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ومثلي 95، 93كل من يخالف أياً من أحكام المادتين )

 .الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبني   وي الشأن للقرارالغرامة المشار إليها أنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذ

 (111)مادة 

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطي  والتنظيم وفقا ألحكام هذا   

التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية القانون وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر 

بدرجة رئيس بالمحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم   المختصة برئاسة قاض

ية اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين ، واثنين من المهندسين من  ير العاملين بالجهة اإلدار

المختصة بشئون التخطي  والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطي  عمراني ، واآلخر مهندس 

 مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين  ير قابلة للتجديد.

ألقل من أعضائها ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثالثة على ا

بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأ لبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرج  الجانب الذي منه رئيس 

 اللجنة.

ولى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار 

 رفضه. التظلم بمثابة

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واإلجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها ، وكيفية إعالن قراراتها إلى كل 

 من ذوي الشأن والجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطي  والتنظيم.

 (112)مادة 

مأموري الضب  القضائي ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير  كون للعاملين بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء صفة   

 العدل باالتفا  مع الوزير المختص باإلسكان.

كما يكون للمهندسين العاملين باإلدارات المختصة بش ون التخطي  والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من 

الضب  القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر  وزير العدل باالتفا  مع المحافظ المختص صفة مأموري

اختصاصهم بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع األعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات 

 واتخاذ اإلجراءات المقررة في شأنها.
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 ئ       ف      ق       خ           ال  
 01        1 ر م 

 017        1 1 ر ر    س    زر ء 

     ب   ث  ي:      ئف     ال        ف  
 

 55المادة 

   ش رط        ق م  شغل      ئف   ق          ئف  إل  رة  إلشر         أ ي:  
  أ   ك           شر ط شغل      ف           ه  ط ق    ط       صف. -1
                      ه ر ت    ق ر ت   الز    شغل      ف   إ   ز  ه      ق . أ   ر ق  ط  ه         ت - 
أ   ق م  ق ر           ط  ر      ة أ  أ   أ شط ه    رئ            أ  ئه    ط  ر  أل        ي   كم     ل  - 

       ط إ ر ء  ه       قق ر        ط   .
     أه         ة ز              ق  س     ط  ق   ش            ئل     ق ق   ر     ي    ق رح    ط  ري أ   

 ي       إل ك    ت             شر          ،    ك   ق       ج    ي    ه    ه ز   ص ر  ه  ر ر       ز ر 
     خ  .

ف   ق          ئف  إل  رة  إلشر             ر  أل       ف    ك           ت          ت  كل     ق      شغل      ئ
       هم  إ      ق ر   هم    ط  ر       ة      .

 

        ة 
    م  ق  م     ق                شر ط شغل      ف      أ  س أر         ر رئ     هي:

 ،    ق رة           ل  ع   ق ر ت        :      ؤشر  ه     ص ل      ر  ت      ،  إ   ة  غ ت أ     -1
     ب  آل ي،    ش ر ك  ي    ؤ  ر ت  إ          ث      كر ت   ف   ،        ه         ر خ      شر   

   ر  .
    ر خ      في:   ش ل      ألخ   ق ر ر  ق  م أ  ء     ق م،   إل   ز ت    ي  ققه  أث  ء     ه      ف  ،  - 

  ي  ه م    ث   أ    ق ر    ع      ف      ق م إ  ه ،        ه         ر خ      شر    ر  .    ق   أل   ل  
     ق رح    ط  ري:    ي  ق م  ه      ة        ،        ه         ر خ      شر    ر  . - 
   شكالت  إ  رة  ألز  ت،       ت   شخص  :   ش ل      ألخ   ه ر ت   ق   ة    خ     قر ر ت   إل   ع،   ل -4

    ه ر ت    ص ل   إل   ع     رض،        ه         ر خ      شر    ر  .
  ر                ق  م     ق         أ  س ه ه        ر ط      ه م      ة  أ   ء      ف           ه    ب 

 (    إ    ي    ر      خصص   ه         ر،      70 ط     صفه ،     أ   قل  ر      رش   ي كل     ر    )
       ي  ر      رش   ألصغر    .

 7     ة  
تشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة للوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من 

ف المعلن عنها، واإلدارة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا تحدده وعضوية ستة من الخبراء والمتخصصين في مجاالت الوظائ

  المعلومات، والقانون، على أن يكون نصف عدد األعضاء من خارج الوحدة.

  ويجوز للسلطة المختصة أن تشكل لجنة للوظائف القيادية وأخرى لوظائف اإلدارة اإلشرافية إذا ارتأت الحاجة لذلك.

لشغل الوظائف القيادية ووظائف اإلدارة اإلشرافية والنظر في االختيار من بين المتقدمين، وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين 

  والنظر في تقويم أداء شا لي هذه الوظائف عند التجديد.
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 أواًل :التـزويـد 
 املـؤلـــف باســــم الكتــا

 

 

  دراسات وتوصيات المجالس القومية المتخصصة 

 الوطنى فى مجاالت العمل

 

 

 

 

اعداد ونشر / المجالس القومية 

 المتخصصة

 

 

 

 

 
 النشرات         

 

 2018 سبتمبر نشرة محافظة دمياط عن شهر . 
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 : دراسات وتوصيات المجالس القومية المتخصصةاالسم 

 (والتطبيقإعداد قادة الشباب : الوسائل )                                

 .المجالس القومية المتخصصة إعداد ونشر : 

 2018اكتوبر    :  خــــــالتاري

  المـوضـــوعالمـوضـــوع

  
ووعي ارادتهم وادراك امور مجتمعهم   يمثل الشباب النسيج الواقي للمجتمع ،ويعتمد اعدادهم للقيادة على رجاحة فكرهم

لوصول الي دور قيادي ،منها :تحمل المسئولية،وقوة وهناك مجموعه من الصفات والعوامل التي تساعد المرء على ا

ن مواصفات الخصائص والصفات التي ت هل الشباب أالتحمل ،والقدرة علي التعبير واالقناع ،وتطور الفكر وتجدده  . ير 

التفاعل  لتولي زمام القيادة ،وتدعم في شخصياتهم االبعاد القيادية ،وتنتقي العناصر الصالحه  منهم لتوظيف قدراتهم في

مع ميادين العمل المختلفه ، وتعديل التشريعات المنظمه للعمل القيادي الشبابي وانشاء مراكز تثقيفيه لتدريب وصقل 

  الشباب واعداد القادة من المتميزين منهم .

 التوصيات : 

 يها الجامعات بحكم اعداد مركز تدريبي لتأهيل القادة ،بحيث يشمل مستويات تدريبيه تقدم لطالب الجامعات وتشرف عل

مسئولياتها عن اعداد الشباب ،ومستوى يخص مراكز الشباب ويشرف عليه المجلس االعلةي للشةباب والرياضةه ، ثةم 

 مستوى يخص فئات العمال وتشرف عليه الجامعه العماليه .

 جامعةات جامعةات عرض برامج ونماذج من عمل الشةباب المبتكةرين والمبةدعين فةي كافةة المجةاالت والتخصصةات مةن طةالب العرض برامج ونماذج من عمل الشةباب المبتكةرين والمبةدعين فةي كافةة المجةاالت والتخصصةات مةن طةالب ال

 .وخريجيها ،ومن العمال والفالحين ورجال االعمال الشباب   وخريجيها ،ومن العمال والفالحين ورجال االعمال الشباب   

 من خالل المعسكرات، وحركةة الكشةافه  -استغالل العطالت الصيفية في ايجاد الفرص المالئمة للشباب لممارسة القيادة

 والمرشدات .

 صب  القيادي بعةد اعةداده وتدريبةه النظر الي الدور القيادي بالنسبة للشباب على انه هوايه قبل ان يكون حرفه بحيث ي

 .  هاويا ومحترفا في الوقت نفسه وتتم الجوده ويتحقق االنجاز
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ً ــرابع   ةواالستعار االطالع: حركة  ا
 

 نوعية الكتب  
 سبتمبر شهر ر ا سطسشه

 إطالع استعارة إطالع استعارة

 14 13 11 12 كتب الحاسب اآللى

 10 12 12 13 قرارات المحافظ

 18 15 15 16 حصائيةكتب إ

 14 13 12 11 دراسات وأبحاث

 12 12 10 10 قوانين وقرارات

 14 8 11 7 المراجع فى اإلدارة المحلية

الوقائع المصرية والجريدة 

 الرسمية
10 12 16 15 

 97 89 83 79  اإلجمالــى

 2018تاريخ البيان مارس           مصدر البيان : مكتبة المركز
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إستعارة إطالع إستعارة إطالع

أ سطس                                                سبتمبر                      

بيانى يوض  حركة االطالع واالستعارة بمكتبة المركز 

2018( أ سطس ، سبتمبر ) عن شهرى 

كتب الحاسب اآللى

قرارات المحافظ

كتب احصائية

دراسات وابحاث

قوانين وقرارت

المراجع فى االدارة 

المحلية

الوقائع المصرية 

والجريدة الرسمية
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 إسهامات وإنجازات     

 2018اكتوبر مركز المعلومات عن شهر

 

 : إنجـــازات إدارة النشر 
 .اعداد نشرة شهرية الكترونية لوزارة التنمية المحلية 

 معلومات مجلس  الوزراء  ورقية  والكترونية بالبريد الممتاز.  إصدار نشرة المعلومات الشهرية و إرسالها لمركز 

 .إعداد ومراجعة كل  أبواب النشرة وطباعة وتصوير و تغليف النشرة و توزيعها على الجهات المعنية المختلفة 

  عمل النشرة ملفPDF .وإرسالها إلى مركز معلومات مجلس الوزراء والى مراكز معلومات المحافظات باالنترنت 

 . عمل اصدار انجازات المحافظ الشهرية وطباعتها وتغليفها 

 . المساهمة في تفعيل قرار السيد المحافظ بشأن المتابعة الميدانية لمراكز معلومات المحافظة 

 بشأن اعتماد المخطة  التفصةيلى لمنطقةة أرض  2018( لسنة 380قرار السيد /أ.د.م المحافظ رقم )اتخاذ اجراءات نشر

 مطلة على شارع الترعة الشرقاوية  بمدينة دمياط .     ال –الجنيدى 

 أمةالك دولةة   2م 820بشأن تخصيص مساحة  2018( لسنة 372قرار السيد /أ.د.م المحافظ رقم ) اتخاذ اجراءات نشر

 تابعة للوحدة المحلية  لمركز ومدينة الزرقا إلقامة عمارة سكنية اقتصادية.

 إلحةةالل  2م 2457بشةأن تخصةيص مسةاحة  2018( لسةنة 390م المحةافظ رقةم )قرار السةيد /أ.د.اتخةاذ اجةراءات نشةر

 وتجديد المبنى الرئيسى للوحدة المحلية بعزبة  البرج.

 بشأن اعتمةاد المخطة  التفصةيلى للقطعةة الكائنةة  2018( لسنة 462قرار السيد /أ.د المحافظ رقم ) اتخاذ اجراءات نشر

 على شارع الترعة الشرقاوية  بمدينة دمياط .    بجوار سور مصنع الغزل والنسيج  و المطلة

   

  اإلحصاء ادارة انجازات:  
 الشةةةئون  -القةةةوي العاملةةةة -التنظةةةيم واالدارة )اسةةةتيفاء بيانةةةات جةةةداول النشةةةرة الشةةةهرية الخاصةةةة بالقطاعةةةات التاليةةةة

 االجتماعية (

 2018 لعامل اكتوبرموافاة مركز معلومات مجلس الوزراء بتراخيص البناء الخاصة بشهر  . 

 أعداد بيان شهري بالتعديات علي األراضي الزراعية وحرم نهر النيل. 

  إدارة الصفحة الرسمية للمحافظة ونشر أخبار وجوالت ولقاءات المحافظ عليها . 

 . المشاركة في المتابعة الميدانية لمراكز معلومات المحافظة 

 ائها . ارسال جداول النشرة الشهرية الخاصة بشهر نوفمبرالستف 

    .نشر الوظائف القيادية علي بوابة الوظائف الحكومية  

 .تحديث قاعدة بيانات القيادات 

 .اعداد تقرير شهري باهم الشكاوي واالجراءات التي قامت بها المحافظة حيالها 

 . اعداد بيان شهري لمركز معلومات مجلس الوزراء عن اهم انجازات المحافظة 

 لمنظومة اللكترونية السترداد اراضي امالك الدولة . تسجيل طلبات التقنين علي ا 

  . تحديث قاعدة بيانات مراكز المعلومات والبنية المعلوماتية 
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  2018المشاركة في اعداد خطة السيول واالمطار للعام   . 

 .جاري تطوير بروفايل عن محافظة دمياط 

 لمصال  الحكومية . اعداد بيان بحصر الصنابيرالفرعية الستبدالها باخري جديدة با 

  . متابعة تطوير مزلقانات السكة الحديد داخل نطا  المحافظة 

 . اعداد سيناريو لحالة شكوي التخلص من القمامة 

  . اعداد تقرير عن الجهود المحافظة لمناهضة العنف ضد المرأة 

  . تحديث بيانات منظومة دعم اتخاذ القرار لدي المستشار العسكري 

 لمحافظة لمواجهة انفلونزا الطيور . متابعة اجراءات ا 

  . تقرير التجارب التنموية الناجحة علي مستوي المحافظة 

  مليون صحة .  100متابعة مبادرة 

   2018اعداد قاعدة بيانات بالحضانات الجمعيات االهلية لعام  . 

 . متابعة البروفايالت للمراكز والمدن 

  . جاري تحديث مطوية دمياط في ارقام 

 

 ـازات إدارة دعم اتخاذ القرار :انجــ
   المساهمة فى إصدار النشرة الشهرية لمركز المعلومات . 

  . عمل عرض تقديمي خاص بانجازات السيد المحافظ خالل شهر سبتمبر 

  تفعيل قرار السيد / المحافظ بشأن المتابعة الميدانية لمراكز المعلوماتالمساهمة في. 

  التكنولوجيةمتابعة التشغيل الفعلي للمراكز. 

 . إعداد بيان شهري بموقف الشكاوي بمحافظة دمياط 

  إعداد الملخص التنفيذي لمحافظة دميةاط الخةاص باألسةتراتيجية الوطنيةة للتكيةف مةع التغيةرات المناخيةة والحةد مةن مخةاطر

 الكوارث الناجمة عنها لتوضي  القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية. 

 لجهات المختصة لمتابعة هذه التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها للحد من تأثيرها.إعداد توصيات وتكليفات ل 

   . متابعة المشروعات الخاصة بكال"من مديرية الطر  ومديرية الشئون الصحية 

  .متابعة مرصد المواطن من خالل تطبيق ايجابي الذي اطلقه مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء 

  0الخاصة باستمارة األبتكارالمطلوبة لوزارة التنمية المحلية استيفاء األستبيان 

  0المشاركة في األجتماع الخاص بتطوير ادارة األزمات علي مستوي المحافظة  

  راس البةةر ( لتكلفةةة خةة  ربةة   –الزرقةةا  –كفةةر البطةةيخ  –متابعةةة األجةةراءات الخاصةةة بتحمةةل الوحةةدات المحليةةة ) فارسةةكور

 المواطنين .المركز التكولوجي بخدمة 

  . تحديث بيانات دليل تليفونات المصال  الحكومية 

 . اعداد دراسة خاصة بحالة مجازر اللحوم علي مستوي المحافظة 

  . البدء في اعداد دليل خاص بالخدمات المقدمة ل طفال علي مستوي المحافظة 

 اكز التكنولوجية جراءات الخاصة بالتعاقد الجديد علي خطوط الرب  الخاصة بالمرالبدء في األ. 

  . المشاركة في الم تمر الخاص بمعرض فيرنكس ل ثاث 

  امداد متخذي القرار بالقوانين والقرارات من خالل قاعدة بيانات القوانين والتشريعات الموجودة بادارة دعم القرار 

 ية بالقاهرة . حضور اللقاء االول لمسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظات بمقر وزارة التنمية المحل 

 .حضور لقاء تطوير مراكز معلومات لديوان عام المحافظات بمركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة 
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   : إنجازات إدارة الحاسب اآللي   
  متابعة العةاملين بةإدارة خدمةة المةواطنين والوحةدات المحليةة للمراكةز والمةدن ومةديريات الخةدمات بنطةا  المحافظةة علةي

 . بوابة الشكاوي الحكوميةمتابعة 

  تقديم الدعم الفني للعاملين بالديوان العام والوحةدات المحليةة للمراكةز والمةدن والقةري ومةديريات الخةدمات علةي اسةتخدام

 الحاسب األلي والبرامج المكتبية . 

 ومتابعة الشبكة الداخليةالقيام بأعمال الصيانة الدورية ل جهزة . 

 ارة العقود والمشتريات علي بوابة المشتريات علي بوابة المشتريات الحكوميةنشر المناقصات الخاصة بإد . 

  . المشاركة في المتابعة الميدانية لمراكز معلومات المحافظة 

  . األشتراك في اعمال حصر التعديات علي امالك الدولة وإزالتها 

  . ًاألشتراك في اعمال متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة شهريا 

 تصميم قاعدة بيانات الدارة خدمة المواطنين .   جاري 

 

   : إنجازات وحدة األرشيف بالحاسب اآللي 

  اسةةةةتكمال إدخةةةةال القةةةةرارات الخاصةةةةة بالسةةةةيد المحةةةةافظ والقةةةةرارات الةةةةواردة بالوقةةةةائع والجريةةةةدة الرسةةةةمية الخاصةةةةة          

 .دمياط وباقي المحافظاتبمحافظة

 لنظاماستخراج القرارات المطلوبة من على ا. 

  .المشاركة في أعمال العهد والصيانة 

  .المشاركة في إعداد البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين في مجال الحاسب اآللي وكذلك إلقاء المحاضرات 

 . األشراف علي وحدة البحث وتقديم خدماتها للمترددين من الطالب والباحثين 

  . عمل طباعة وإستعالم لمختلف القرارات  

 . ادخال مانم من ازالة التعديات 

  . ادخال كل ما يخص محافظة دمياط ونشره علي الصفحة الرسمية 

 

 : إنجازات إدارة التوثيق والمكتبة 
 . فرز و تصنيف قرارات السيد المحافظ والسكرتير العام 

 . البث اإلنتقائى للجهات المختلفة للقوانين و القرارات الهامة الخاصة بالمحافظة 

  و تجميع الجريدة الرسمية و الوقائع المصرية.حفظ 

  استقبال الباحثين و المتخصصين الوافدين إلى المكتبة لالستعارة و اإلطالع و تسجيل بياناتهم  فى السجل  الخاص 

  .عمل طباعة لعدد من الدراسات الواردة من مجلس الوزراء لكي يستفيد منها الوافدين علي المكتبة 

 الواردة بالمكتبة في برنامج المكتبات الوارد من مجلس الوزراء. تم عمل إدخال للكتب 

  . مراسلة بعض الجهات مثل هيئة الميناء ومكتبة مصر العامة للحصول علي كل ما هو جديد وتزويده بالمكتبة  

  .  تم عمل ادخال لقرارات السيد المحافظ في برنامج خاص بذلك 

  حتي تاريخه.  2015ن معالي السيد / رئيس مجلس الوراء من عام عمل بيان بحصر قرارات التخصيص الصادر م    
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 :انجازات وحدة معلومات التنمية المحلية 

 .متابعة ادخال بيانات مشروع راب  بالنسبة لقطاع البنية االساسية علي مستوي الوحدات المحلية 

 . اعداد تقرير اسبوعي لموقف ادخال راب  علي مستوي الوحدات المحلية 

 م فريق الرصد الميدانى بإعداد تقارير يومية و إرسال أسةعار السةلع و الخضةروات و اللحةوم والمةزارع و الحقةول يوميةا يقو

 لمركز معلومات مجلس الوزراء .

 القةرار مةع الخريطةة المعلوماتيةة التةى  اتخاذتم دمج البنية المعلوماتية للقرى و التى يقوم بإعدادها مركز معلومات و دعم

 دادها مركز معلومات التنمية المحلية لتكون الخريطة هى السند الرئيسى للقرية بالمحافظة .يقوم بإع

  قطاع ) معاصر ، مجازر ، أرز ، وقود،....إلخ(. 17اعداد استمارة 

   تقريةر عةن الحملةة القوميةة –تم اعداد تكليف من مركز معلومةات مجلةس الةوزراء الخةاص بكةال اسةعار توريةد القطةن

 اهم المشكالت التي تواجه المحافظة في محتلف القطاعات . –وس )س( لمكافحة فير

  تم عقد اجتماع برؤساء مراكزمعلومات التنمية المحلية علي مستوي المحافظة لمتابعةة الموقةف مةن االدخةال بالنسةبة

 لمشروع راب  باألضافة لمناقشة اهم المعوقات وسبل حلها  .

 طق التةي يقةةام بهةا محطةات صةرف صةةحي بالمشةاركة الشةعبية علةي مسةةتوي اسةتفاء البيةان الخةاص بتحديةةد اهةم المنةا

 محافظة دمياط . 

   تم توزيع استمارات االستبيان الخاصة بيانات القري وبيانات االسرة طبقا الكتاب الةدوري الةواردد مةن وزارة التنميةة

 ه البيانات  .علي مراكز معلومات التنمية المحلية الستيفاء هذ 2018( لسنة 194المحلية رقم )
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                                                                                                                           واب في صيانة الكمبيوتر                                                                                                       س ال وج                

       ********************* 
  الفصل الثاني: الصيانة المتقدمة           

         *************** 
اذا تعرض الكمبيوتر لمشاكل نتيجة ادخال برنامج جديد اليه فكيف تستعيد 

 وضع الجهاز السابق ؟ 

 

 تستخدم كما يلى : System Restore   توجد وظيفة تسمى

 . تكون هذه الخاصية مفيدة اذا قمت مسبقا بحفظ أوضاع و حالة الجهاز بالذاكرة.1

 systemثم هذه الخاصية  system toolثم  accessoriesثم البرامج ثم   start.من قائمة البداية 2

restore. 

 االنتهاء من حفظ وضع الجهاز األخير.و استمر حتى   create restore point.اختار من النافذة 3

 restore my computer to an earier.اذا حدث مشكلة ، من نفس النافذة السابقة اختار 4

time . 

 .undo my last restoration.اذا أردت الغاء هذه العودة للوضع السابق اختار 5

 

 لفيروسات ؟كيف تنشئ نسخة احتياطية كاملة من الهارديسك حتى ت من من هجوم ا

 

الذى يمكنك من نسخ الهارديسك على أكثر من سى دى كما ينسخه  Norton Ghostاستخدم برنامج 

. يفضل استخدامه فى بيئة  usbمن كمبيوتر ألخر على الشبكة برب  الجهازين بكيبل فى المتوازى او 

 ينقل المساحات الخالية دوس . ألن الويندوز يغير ملفات النظام أثناء عمله مما يربك البرنامج . و ال

 على الهارديسك و انما البيانات فق  . كما يخيرك لنقل الملفات عادية أو مضغوطة .
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  اإلعــــــــالم
            ...برئاسة حمافظ دمياط

 اجمللس التنفيذى يستعرض أهم ما مت تنفيذه بقطاعات النظافة واالزاالت و الطرق 

 املزرعة السمكية لبيعها مبراكز ومدن احملافظة وتعلن عن ختصيص حصة من إنتاج 

 بأسعار خمفضة للمواطنني

  وتعلن أيضا عن بدء محلة للكشف عن تعاطى املخدرات نوفمرب القادم

  حمافظ دمياط تشدد على تنفيذ قرارات االزالة للمبانى ذات اخلطورة الداهمة

 
 بتاريخ عقدت بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذى

برئاسة األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 29/10/2018

وبحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه 

السكرتير العام المساعد و اللواء إبراهيم سالمة نائب مدير أمن دمياط 

وجميع القيادات األمنية والتنفيذية ، حيث استهلت المحافظ الجلسة 

ن تخصيص حصة من إنتاج المزرعة السمكية التابعة باإلعالن ع

للمحافظة لبيعها بالمجمعات االستهالكية بمراكز ومدن المحافظة وذلك 

بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، كما أعلنت سيادتها عن 

بدء فعاليات الحملة للكشف عن تعاطى المخدرات طبقا للبروتوكول 

مان التابع لوزارة التضامن االجتماعي المبرم مع صندو  مكافحة اإلد

 .والتى ستبدأ يوم الثانى من شهر نوفمبر القادم بإدارة مرور دمياط

     

وجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات االزالة للمبانى ذات الخطورة الداهمة وكذلك مراجعة أعمال 

ت الكهرباء وتكثيف حمالت النظافة ورفع االشغاالت وكذا تطوير ورفع كفاءة الطر  والتصدى لحاالت التعدى الصيانة ألعمدة االنارة وكابال

 .على األراضى الزراعية مشددة على االستعداد التام لمجابهة األمطار والتقلبات الجوية

هرى بموقف المشروعات القائمة ونسب ومعدالت واصلت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بالتأكيد على مديرى المديريات بتقديم تقرير ش

 .التنفيذ بكل مشروع

واستمعت محافظ دمياط خالل الجلسة الى أهم إنجازات المديريات بالمحافظة خالل شهرى سبتمبر و أكتوبر والتى قام بتقديمها رؤساء 

لمبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن المديريات، حيث اطمئنت المحافظ على انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك اعمال ا

ألف مواطن، كما تابعت جميع األعمال  391.470فيروس سي و االمراض الغير سارية حيث بلغ عدد المترددين على الحملة الجراء الفحص 

لتموين والطب البيطرى لمراقبة األسوا  التى تقوم بها المديريات فى كافة القطاعات بالمحافظة و موقف الحمالت المشتركة بين مديرتى ا

على والتأكد من جودة السلع الغذائية واالستهالكية، وناقشت المحافظ أيضاً أعمال تنفيذ خطة مكافحة الكالب الضالة بشوارع المحافظة حفاظا 

 أمن وسالمة المواطنين

ل مركز ومدينة وكذلك موقفى ترخيص التوكتوك و االجراءات استعراض شامل لما تم انجازه في قطاعات النظافة و االزاالت و الطر  بكتم 

التى تم اتخاذها حيال الغير مرخص منها و إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة... وتعليقا على هذا العرض وجهت المحافظ 

االنضباط بشوارع المحافظة وتطبيق القانون ، كما  بضرورة تكثيف الجهود خالل الفترة المقبلة لالرتقاء بمنظومة النظافة العامة وإعادة

توجهت سيادتها بالشكر إلى اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و السيد حازم حواس رئيس الوحدة المحلية 

 .ستوى الخدمات المقدمة للمواطنينلمركز ومدينة كفر سعد على جهودهم المبذولة في القطاعات المختلفة ودورهم الواض  فى رفع م

 .تم اختيار مدينة رأس البر و قرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد ضمن مسابقة "أجمل مدينة" 

 حضر المجلس  التنفيذى من مركز المعلومات مدير عام المركز ومديرى االدارات بالمركز.
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 بالمحافظة لمراكز ووحدات المعلومات

 2018اكتوبر عن شهر 
                     

 
 

 

 

 مديرية (13–مدن  10) 23عدد مراكز معلومات الدعم الميداني بالمحافظة :         

 :موقعان  . عدد المواقع التي تم متابعتها       

اســم 

 الموقـع

تاريخ 

 الزيارة

 األنشطة

 التي تم متابعتها
 نقاط الضعف نقاط القوة

 

 مالحظات

 

قا
زر
 ال
نة
دي
وم
ز 
رك
لم
ة 
لي
ح
لم
 ا
دة
ح
و
ال

 

4/
1
0

/
2
0
1
8

 

الهيكل التنظيمي  -

 للمركز

 قواعد  البيانات -

 الصفحة الرسمية -

 الشبكة الداخلية -

 تنفيذ مهام المركز -

الدراسات  -

 والبحوث

اون بين مدى التع -

المسئولين 

 والعاملين بالمركز

  

وجود مركز  -

 معلومات  

 

 

 

عدم وجود خطة  -

 سنوية

عدم إعداد  -

 دراسات 

دعم قرار او  

 توقعات مستقبلية

عدم اصدار  -

  شهريةنشرة 

 

تم ارسال 

خطاب 

بالتوصيات الى 

رئيس السيد 

 الوحدة المحلية

رقم الصادر 

فى  5875+1

9/10/2018 
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الهيكل التنظيمي  -

 للمركز

 قواعد  البيانات -

 الصفحة الرسمية -

 الشبكة الداخلية -

 تنفيذ مهام المركز -

الدراسات  -

 والبحوث

مدى التعاون بين  -

المسئولين 

 والعاملين بالمركز

  

وجود مركز  -

 معلومات  

 

 

 

عدم وجود خطة  -

 سنوية

عدم إعداد  -

 دراسات 

دعم قرار او  

 وقعات مستقبليةت

عدم اصدار نشرة -

  شهرية

تم ارسال 

خطاب 

بالتوصيات الى 

رئيس السيد 

 الوحدة المحلية

رقم الصادر 

فى  5876+1

9/10/2018 

 

 

 



 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                              محافظة دمياط    
 

 8201  اكتوبر 433العدد                                                              المحافظة  أخبار
 

27 

  

 

 نشـــــرات تقييم متابعة تقــريــر   

 المعـــلومـات الشــهــرية الـــواردة

 2018عن شهر اكتوبر 
******** 

 -كونة من:مت تشكيل جلنة م         

 

 على شحاته/    األستاذ . 
  . األستاذ    / ياسر الرفاعي 
 . األستاذ    / ايهاب البسيوني 

 . مهندسة   / هايدي النماس 

 

    -:وقامت اللجنة بتقييم النشرات الواردة للمركز وهــــى  **
    

  الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياطنشرة معلومات  . 

  محلية لمدينة رأس البرالوحدة النشرة معلومات  . 
    

عدد وحدات 

المعلومات بالمستوى 

 األقــل

 تقييــــم النشــــــــرات

عدد الوحدات 

التي أرسلت 

 النشرة

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 مــدن 10

 قرية 47

 مديرية 13

2 

 

 

 

- 
 

 
 

 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 د

 

 مركز ومدينة دمياط -

 لبرمدينة رأس ا -

 

 

 

-  

 :  ائزة هيـرة الفــوكانت النش 

 
 

 مركز ومدينة دمياط" " نشرة معلومات 

 

 ة                                                                                   مدير عام  المركزـاللجن            
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  رـــإ دارة النش      

 األستاذ / على شحــاتـة
 اإلدارة  رمدي  

 مروة نبيل / األستاذة
 
 
 
 

 
 

  القرار اتخاذدارة دعم إ

  ايهاب بسيونى/ األستاذ
   مدير اإلدارة

 مروة الشربينى/  ةاألستاذ     

 
 اء ــإدارة اإلحص   

 ياسر الرفاعى/ ستاذاأل

 اإلدارة ةمدير   
 / محمد السمبسكانى األستاذ

            /سامى النشار األستاذ
 نهلة جبهاألستاذة /

 األستاذة /جهاد العدوى

 األستاذة /شرين الحسينى
 

 

 

 ةإدارة المكتب   

 هايدى النماس / ستاذةاأل
  مديرة اإلدارة       

  إيمان الباز/  األستاذة

 

 
 

 بالتعاون مع

 إدارة االعــــــالم
 ةفي أخبار المحافظ

 

 

 الحــاســـــب  إدارة

 األستاذة / ماجدة الشامى

 مدير اإلدارة 

  عـادل الطنـطاوىاألستاذ / 

 

 التنمية المحلية وحدة معلومات

  الوحدةةمدير-مروة نبيل/ ةاألستاذ

 سارة بدوى/  األستاذ
 انجى المنصورى األستاذة /

 بسام انور األستاذة /
 ايمان صالح األستاذة /

 رشا حافظاألستاذة /

 مى ابو الخير األستاذة /

 هبه الحسينىاألستاذة /
 األستاذة /منى الجمال

 

 


