
   
 

  1   
 

 دليل السياسات واإلجراءات
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 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 سياسة تدعيم الموارد الذاتية
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 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

  الموارد الذاتيةسياسة تدعيم 

 

 
 

 الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة:

 إدارة صندوق الخدمات: - 1

 .تنمية موارد المشروعات اإلستثمارية التابعة للصندوق

 :مهام اإلدارة

 شراف الكامل على متابعة اإليرادات وما يصدر من قرارات مالية.اإل .1

 –وزارة الماليةة  –بيان مطلوب )األجهزة الرقابية واألمنية ووزارة التنمية المحلية  يموافاة الجهات المعنية بأ .2

 خرى(.آجهات  يعمال العام وأوزارة قطاع األ –والتخطيط والمتابعة اإلدارية 

يقةوم مسةلول  حية ، بةا  التابعةة إلدارة صةندوق الخةدمات يسةيارة مينة 15متابعة منظومة عمل تسيير عدد  .3

و وكيلة(( باإلشةراف والمتابعةة لعمةل المنظومةة مةن عمةل ملةف لكةل أإدارة صندوق الخةدمات  المنظومة )مدير

وتنظةةيم مواعيةةد خطةةوط سةةير الطلبةةة بخةة ف متابعةةة التشةة يل والحركةةة ، سةةتخراع عقةةود للةةرح تإسةةيارة و

يارات عمةال الصةيانات الدوريةة والصةيانات الطارلةة للسةأسته كات كل سيارة ومتابعة إوتحصيل اإليرادات و

 والصرف والتحصيل من الصندوق.

موازنة عامة )متابعة ومراجعة وفح  جميع بيانات اإليرادات والمصروفات والربط والمتأخرات سواء كانت  .4

 (.وكذا .....صندوق نظافة - صندوق خدمات -

ختصةة نتهالهةا والجهةة المإومدينةة لتحديةد قانونيتهةا ومةدة  يمراجعة وفح  العقةود الخاصةة بكةل مركةز وحة  .5

المحافظ ومدى فاعليتها ومراجعة البيانات من واقع السةج ت ومطابقتهةا  يالمحررة للعقد وتفعيل قرارات معال

عمةال فحة  ومراجعةة أحيةاء بصةفة مسةتمرة مةن بالبيانات الواردة وذلة  بةالمرور علةى المراكةز والمةدن واأل

تها للتحقيق القانوني ومحاسبة المقصةرين إلحال الجهة المختصةملفات اإليرادات واعداد تقارير وعرضها على 

 .2018لسنة  196لقرار المحافظة رقم  وذل  تنفيذا  

إدارة نظةةم معلومةةات البنيةةة التحتيةةة  –%(  100متابعةةة اإليةةرادات التةةى تةةدول للصةةندوق مةةن إدارة المحةةاجر ) .6

درسةةة تعلةةيم م -%  50%( والمرور)رسةةوم تحسةةين الخدمةةة المروريةةة  100إدارة المركبةةات ) -%(  100)

و ذلةة  بةةالمرور الميةةداني علةةيهم %(  50مرفةةق خةةدمات سةةيارات النقةةل  -%  60ال رامةةات  -%  40القيةةادة 

 لفح  وتنشيط إيراداتهم ومصروفاتهم.
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 -%(  70مشةةروع المواقةةف ) –%(  70مشةةروع المخةةابز )متابعةةة المشةةروعات التابعةةة للصةةندوق وهةةى   .7

مشةروع المزرعةة السةمكية وذلة  بةالمرور  –%(  50العامةة )مشروع مرفق خدمات سيارات النقل والطةرق 

على الطبيعة لمتابعةة وفحة  وتنشةيط اإليةرادات المحصةلة ومتابعةة كيفيةة سةير العمةل وتنفيةذ اللةوال   يالدور

 المعتمدة المنظمة لهم.

 .بين المحافظة والجهات المستأجرة للمشروعات  ةد المبرموتنفيذ بنود العقل المتابعة الميدانية .8

%(  20مليم عن كل فاتورة ماعدا الجهات الحكومية  10متابعة اإليرادات المحصلة من شركة كهرباء القناة ) .9

ملةيم عةن  15مليم عن كل لتةر( وشةركة ايةزي  ) 15مليم عن كل لتر( وشركة بيورتى ) 15وشركة منيرال )

متابعةةة تحصةةيل المتةةأخرات كةل لتةةر( ومةةا يةةتم تحصةةيل( لحسةةاب الصةةندوق مةةن رسةوم بيةةع أمةة   الدولةةة وكةةذا 

سةتخراع إالمباعة بمشروع الخطارة وتحصيل الرسوم المقررة لصال  الصةندوق مةن  يراضالمستحقة على األ

 منازعات بمكتب الخبراء. أيبتدالية وتسجيل عقود نهالية وحضور إعقود 

الشةركة  –اهزة الشةركة الشةرقية للم بة  الجة متابعة وحضور اجتماعات الشةركات التابعةة للصةندوق وهةى  .10

و مجلة  إدارة وتحديةد موقةف أو غيةر عموميةة أالشرقية الوطنية لألمةن ال ةذالى سةواء كانةت جمعيةة عموميةة 

 أسهم الصندوق بها.

ل لحةة صةندوق الخةدمات منهةا  متابعة المصروفات التةى تخصةم مةن حسةاب الخةدمات والتنميةة المحليةة وفقةا   .11

سةةتكمال المشةةروعات الةةواردة بالخطةةة العامةةة وإنشةةاء إحليةةة و)تمويةةل المشةةروعات اإلنتاجيةةة والخةةدمات الم

 المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.

ستثمارية التي يتم أنشةاءها مةن حسةاب صةندوق الخةدمات والنةزول علةى الطبيعةة متابعة تنفيذ المشروعات األ .12

نشةاء إعمةال طةرح أمركز فاقو  ومتابعة  )تجاري/إداري(مبنى جاري طرح عمال مثل لمتابعة نسب تنفيذ األ

 لمركز كفر صقر. يبمركز بفاقو  ومتابعة طرح المول التجار يمول تجار

 :دارةاإلالمقدمة من خدمات ال
 

توووفير مراتووات لوورحوت المووواعنين تفسووعار مخفرووة عوون سسووعار السوووق السووائدة لجميوو  ( 1-1)

 المختلفةالمدن والمحافظات 

 :اإلجراءات المتتعة

 .توج( المواطن إلدارة صندوق الخدمات ل ستفسار عن الرح ت واسعارها 

 .في حالة رغبت( في حجز أحد الرح ت يقوم بسداد قيمة الرحلة بالخزينة عن طريق حافظة توريد 

 .نموذع )عقد إتفاق الرحلة(. تحرير عقد للرحلة موضحا  ب( كافة التفاصيل والشروط 

 .يتم اإلع ن عن الرح ت وأسعارها على البوابة اإللكترونية لمحافظة الشرقية 
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 ماتب اإلستثمار: – 2

 60اإلستثمار صــــ حوافزبسياسة  تم اإلشارة إلى مهام وآلية عمل مكتب األستثمار

 إدارة السياحة والمتاحف: – 3

 مهام اإلدارة:

 دولةةة رلةةي  رعايةةة حيةة  يقةةام المهرجةةان تحةةت مهرجووان الشوورقية للخيووول العرتيووة والهجوون:  تنظوويم

الوزراء وتتم دعوة جميع السادة الوزراء والمحافظين والسفارات األجنبية والعربيةة وتةتم دعةوة السةادة 

أعضاء مجلة  النةواب والسةادة رجةال األعمةال ويةتم مشةاركة المةدار  الخاصةة والجامعةات وإعطةاء 

صةةة للشةةباب للتةةدريب علةةى العمةةل الميةةداني داخةةل أرك المهرجةةان وذلةة  مةةن خةة ل النشةةاط القةةالم فر

 إلدارة السياحة داخل الديوان العام للمحافظة.

 .اإلشراف على ترك الصيد السياحية خول موسم العيور المهاجرة  

 السياحيةإدارة ترك الصيد 

 من ترك الصيد وهم: 2تمتلك المحافظة عدد 

 فدان. 1741النصر المستأجرة لنادي الصيد المصري بالدقي حي  تبلغ مساحتها بركة  .1

 فدان. 320بركة عنان والمستأجرة لشركة آية لإلستثمار حي  تبلغ مساحتها  .2

 لجنة تنظيم هدم المتاني والمنشآت غير اآليلة للسقوع والحفاظ على التراث المعماري

تشكل لجنة دالمة بشأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير اآليلة للسقوط والحفاظ على الترا  المعمارى فى كل 

بشأن المعايير والمواصفات  2276/2006محافظات الجمهورية بقرار السيد / رلي  مجل  الوزراء رقم 

 .المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميزالخاصة ب

 

 المخاتز اآللية:مشروع  – 4

 مقدمة:

بمحافظة الشرقية إحدى مشةروعات حسةاب الخةدمات والتنميةة المحليةة بالمحافظةة  ةيعتبر مشروع المخابز اآللي

عتمادات الموازنة العامة للدولة ويدل فالك موارده إلى صندوق دعم خدمات إويمول المشروع تموي   ذاتيا  خارع 

أبو خليةل  -كفر عبد العزيز  –مخابز بمناطق ) القنايات  4 آلي( للخبز البلديعدد المخابز النصف ويبلغ  ،المحافظة

 بيك.أألف رغيف  100سمر وأألف رغيف  50ألف رغيف بواقع  150 اإلشارة( وإجمالي الخبز المنتج يوميا   –
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 :المشروعمهام 

  .أرغفة يوميا   3والمناطق التي يبلغ نصيب الفرد بها أقل من من(  المحرومةتوفير الخبز المدعم لألماكن  .1

التوقيةةت  يوتةةوفير الخبةةز المةةدعم فةة األهةةالي إحتياجةةات ةالتعةةاون مةةع مديريةةة التمةةوين بالمحافظةةة فةةى تلبيةة .2

 واألماكن المطلوبة وسد العجز الناتج عن إغ ق بعك المخابز نتيجة المخالفات التموينية لها.

القصةةوى مةةن معةةدات وأفةةراد  اإلسةةتفادةلت طيةةة النفقةةات والمصةةروفات مةةن خةة ل ربةة  المشةةروع  زيةةادة .3

 .المشروع

حةال طلةب ذلة  بيةع الخبةز ي توفير الخبز لألماكن التى بها نق  أو مشك ت ف يتعليمات المحافظة ف ةتلبي .4

 المحلية القروية. السادة ردساء المدن واألحياء والوحداتمن 

 :آلية مشروع المخاتز
 

المودعم والتوزيو   )األسمر( إنتاج الختز عن عريق سرتعة خعوع إنتاج واذلك الختز الماو( 4-1)

 نعاق محافظة الشرقية يف حتياجا  إعلى القرى األاثر 

 :اإلجراءات المتتعة

  عن طريق سيارات توزيةع الخبةز التابعةة للمشةروع باإلضةافة إلةي إنشةاء منفةذ بيةع الخبةز المةدعم ورفةع

 .ألف رغيف يوميا   150 كفاءة اإلنتاع إلى

 يللمختوزات االفرنج اإلنتاج اليومي( 4-2)

 :اإلجراءات المتتعة

 المعجنةات  –المينةى باتية(  –البقسةماط بأنواعة( المختلفةة  –الكرواسةون  –الباتية(  –) الخبز الفينو توفير

 رخ  من الموجودة باألسواق.أبأنواعها ..... إلخ ( وبتكلفة 

  قةل أشةم النسةيم ... الةخ ( بأسةعار  –د الفطةر ياإلفرنجي لمواكبة المواسم واألعياد ) عتوفير المخبوزات

 من األسواق .

  فةي إنشاء منفذ لبيع المخبوزات اإلفرنجية أمام المشروع وتسويق المنتجات مةن خة ل سةيارات التوزيةع

 .مديرية أمن الشرقية( –مستشفى الزقازيق الجامعي  –)ديوان عام المحافظة  نطاق مدينة الزقازيق
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 :المواقف إدارة – 5

 مقدمة:

( إدارة فرعيةةةةة ويةةةةتم تنظةةةةيم العمةةةةل بهةةةةا مةةةةن خةةةة ل  لحةةةةة تشةةةة يل إدارة مواقةةةةف 16عةةةةدد )اإلدارة تضةةةةم 

السةةةيارات ،التةةةي مةةةن أهةةةدافها حةةةل المشةةةاكل الخاصةةةة بظسةةةتقبال المةةةواطنين وتنظةةةيم العمةةةل بةةةالمواقف لسةةةهولة 

أداء الخدمةةةةةة للركةةةةةاب وسةةةةةالقي وأصةةةةةحاب السةةةةةيارات وإنشةةةةةاء وتخطةةةةةيط المواقةةةةةف بالتنسةةةةةيق مةةةةةع الوحةةةةةدات 

ة وأجهةةةةزة األمةةةةن وإدارة المةةةةرور وفروعهةةةةا بةةةةالمراكز واللجةةةةان النقابيةةةةة لعمةةةةال النقةةةةل البةةةةري بةةةةدالرة المحليةةةة

مةةةوزعين علةةةى مراكةةةز ومةةةدن ( 1)نمةةةوذع ( موقةةةف رسةةةمي )مرفةةةق( 27المحافظةةةة، وتضةةةم المحافظةةةة عةةةدد )

 .المحافظة مخصصة كأماكن ألنتظار السيارات األجرة متعارف عليها لدى المواطنين

 :مهام اإلدارة

التنسيق مع السيد/ مساعد مةدير األمةن لألمةن العةام، والسةيد/ مةدير اإلدارة العامةة للمةرور، والسةيد/ رلةي   .1

 .مباح  المرور وذل  لعمل حم ت أمنية بصفة مستمرة على المواقف

 .عمال الكارتة داخل المواقفأ الرقابة والمتابعة على .2

تطوير وصيانة المواقف على مستوى المحافظة طبقا  للخطة الموضوعة، من األربةاح الناتجةة مةن إيةرادات  .3

 -التنةدات  ةصةيان -اإلنةارة  -أسةوار ولوحةات إرشةادية –المشروع حي  يتم عمل )بوابات دخةول وخةروع 

سةتوى الخدمةة المقدمةة دورات مياه( أو   بأول وذل  لحسن تأدية الخدمة لمةالكي السةيارات األجةرة ورفةع م

 للمواطنين.

عمل الدراسات ال زمة للحةد مةن المواقةف العشةوالية فةى الفتةرة القادمةة بالبحة  عةن أراضةي أمة   دولةة  .4

تصل  إلنشاء مواقف رسمية عليها بحي  تستوعب األعداد المتزايدة من السيارات والركاب، ووضع خطةة 

 ( موقف عشوالي.21ضاء على عدد )القنتج عن ذل  للقضاء على المواقف العشوالية 

التواصةةل والتنسةةيق مةةع اإلدارات العامةةة للمواقةةف بالمحافظةةات المجةةاورة التةةى بيننةةا وبينهةةا خطةةوط سةةير  .5

منتظمة وذل  لبح  إمكانية فت  خطوط سير معهم وكذا تحةدي  البيانةات الخاصةة بالسةيارات العاملةة علةى 

والتةي مةن شةأنها تنظةيم العمةل داخةل المواقةف وتأديةة  تل  الخطوط وذل  من خ ل  لحة تشة يل المواقةف

 الخدمة للمواطنين.

يراعي فيها تحقيق العدالة مابين أصةحاب  يتنفيذ تعريفة الركوب المحددة بقرار رلاسة مجل  الوزراء والت .6

 السيارات والمواطنين.

حدة محاسةبية خاصةة من خ ل والرقابة والسيطرة على اإليرادات والمصروفات الخاصة بالمشروع  أحكام .7

 بظيرادات المشروع بديوان عام المحافظة.

( على مدار اليوم الكامل لتلقي شكاوي المواطنين والتفاعةل 055 - 2315974تخصي  خط ساخن رقم ) .8

 معها والعمل على ت فيها.
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 (1)رقم نموذج 

 تيان تفسماء المواقف الرسمية وسماانها تالمحافظة

 الموقفماان  سسم الموقف المراز م

 الزقازيق 1

 األحرار موقف األحرار

 ميدان الزراعة موقف اإلسماعيلية

 سمام قرية الشوتك موقف ستو حماد

 سول عريق المنصورة موقف المنصورة

 تجوار مزلقان الساة الحديد –الزراعة  موقف الجمتاز

 افر الزقازيق موقف ترعة مشتول

 ستو الحاامسول عريق  موقف ستو الحاام

 خلف مجلس مدينة القنايات موقف الزقازيق القنايات 2

 تجوار محعة الساة الحديد موقف القاهرة منيا القمح 3

 تجوار التنك األهلي موقف مسعرد مشتول السوق 4

 ديرب نجم 5
 تجوار مجلس ومدينة ديرب نجم موقف القاهرة

 سول مدخل ديرب نجم موقف الزقازيق

 تجوار نقاتة السائقين موقف القاهرة اإلتراهيمية 6

 افر صقر 7
 تجوار مراز شرعة افر صقر موقف عتود / السوم

 مدخل مدينة افر صقر موقف الزقازيق / ستواتير

 سمام مجلس مدينة سوالد صقر موقف القاهرة سوالد صقر 8

 تلتيس 9
 سمام المحامة القاهرة –موقف الزقازيق 

 مدخل تلتيس العاشرموقف 

 مدخل ستو حماد موقف الزقازيق ستو حماد 10

 تجوار محعة الساة الحديد موقف القاهرة ههيا 11

 خلف مجلس مدينة القرين القاهرة –موقف الزقازيق  القرين 12

 فاقوس 13
 تجوار النياتة اإلدارية الموقف المجم 

 الساة الحديدمدخل فاقوس تجوار  موقف النوافعة وسم عجرم

 تجوار محعة الساة الحديد موقف الزقازيق ستو اتير 14

 الحسينية 15
 سمام مجلس ومدينة الحسينية موقف القاهرة

 سمام مجلس ومدينة الحسينية موقف الزقازيق

 تجوار اوتري المورده موقف الحسينية صان الحجر 16
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 دليل السياسات واإلجراءات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 وحدة اإلستزراع السماي: – 6

 :اإلدارةمهام 

ألحةةد المسةةتثمرين ب ةةرك اإلسةةتزراع  تةةأجرفةةدان وهةةى  200تمتلةة  المحافظةةة مزرعةةة سةةمكية بمسةةاحة  .1

السمكي ويتم تحصيل القيمة اإليجارية في األول من كل عام ويتم توريد المتحصل لحساب صندوق خدمات 

 المحافظة.

 .طن/سنة  تقريبا  يتم توزيعها على منافذ المحافظة 400تنتج المزرعة  .2

 حصر جميع المزارع الحكومية واألهلية داخل نطاق المحافظة. .3

فح  الشكاوي الواردة على البوابة اإللكترونية أو من خ ل خدمة المواطنين فيما يخ  المزارع السمكية  .4

 والفصل فيها.

 إدارة نظم معلومات التنية التحتية: – 7

إلى مهام وآلية عمل نظم معلومات البنية التحتية بسياسةة خةدمات المةواطنين  سوف يتم اإلشارة

 135 صــــ

 


