


  –اإلدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد 

 إدارح انُشر

 يُطقخ أصىاٌ

2019أحصبءاد   
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يحبفظبد 
 أصىاٌ

يحبفظخ 
 األقصر

 يحبفظخ قُب
يحبفظخ 
 صىهبج

يحبفظخ 
 أصىاٌ

ًَر ثهب َهر 
 انُُم

تتجعهب ثحُرح 
 َبصر

  –اإلدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد 

 إدارح انُشر

 يُطقخ أصىاٌ

2019أحصبءاد   



 :  تقغ رئاسح يُطقح أسٕاٌ

 تًحافظح سْٕاد

  

 :انؼُٕاٌ
 –يثُٗ رًؼٛح األسًاك  -ش انزٓاد خهف انًؼٓد اندُٚٙ 

  سْٕاد
 093/2329560   -:خ

 Email:  

Highdam.lake@gmail.com 

جًبل عجذانحكُى ./ و
رئُش اإلدارح 

انًركزَخ نشئىٌ 
 يُطقخ أصىاٌ

  –اإلدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد 

 إدارح انُشر

 يُطقخ أصىاٌ

2019أحصبءاد   



يحافظح 
 أسٕاٌ

 يكبتت يصبَذ أصىاٌ•

 يفرخ َجع حًبدٌ•
 096/9212815  :د
 097/3480285:  د

يحافظح 
 األقصز

 يكتت يصبَذ األقصر•

   095/2372190: د•

محافظة قنا                     
 ال يوجد بها مكتب صيد

يحافظح 
     سْٕاد

 :يكتت يصبَذ صىهبج•

 093/2329560: د•
 يفرخ صىهبج    

 093/ 2621085 :د

 جًعُخ صىهبج   •
 093/2322198 :د

  –اإلدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد 

 إدارح انُشر

 يُطقخ أصىاٌ 

2019احصبءاد   



إجًبنُبد اإلَتبج 
انضًكً نًُطقخ 

 أصىاٌ

إجًبنً اَتبج 
األصًبك 

(31062 )
 طٍ

انًصبَذ 
انطجُعُخ 

(31062 )
 طٍ

انًفرخبد يٍ 
اإلصجعُبد 

(26.078  )
 يهُىٌ وحذح

  –اإلدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد 

 إدارح انُشر

 يُطقخ أصىاٌ

2019احصبءاد   



وحذاد 
 انصُذ

(2226 )
يزاكة 
ضزاػٛح 
 أٔنٗ  

(2062 )
يزاكة 
ضزاػٛح 
 حانخح

(475  )
تطاقح 
صٛاد 
 سُح  

(129 )
تطاقح 
 5صٛاد 

 سُٕاخ

  –اإلدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد 

 إدارح انُشر

 يُطقخ أصىاٌ

2019أحصبءاد   



جًعُخ  (  13)عذد 
 يصبَذ 

: عذد األعضبء
 عضى ( 7075)

إجًبنً رأس انًبل 
 جُُه( 57601: )

إدارح  -اإلدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد 

 انُشر

 يُطقخ أصىاٌ

2019أحصبءاد   



-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر
يحافظح سْٕاد -يُطقح أسٕاٌ   

2019احصاءاخ   

 يحافظاخ أكثز يٍ ٔتؼتثز انصؼٛد رُٕب إقهٛى يحافظاخ إحدٖ ْٙ
 ٔاسٕاٌ، انقاْزج تٍٛ انًسافح يُتصف فٗ ٔتقغ . اإلقهٛى ْذا

 يحافظح ضًالا  ٔٚحدْا ٔغزتٗ ضزقٗ رشئٍٛ إنٗ انُٛم َٓز ٚقسًٓا
 ٔغزتاا  ، األحًز انثحز يحافظح ٔضزقاا  قُا، يحافظح ٔرُٕتا ، أسٕٛط
 .انزدٚد انٕاد٘ يحافظح

 انغذائٛح انصُاػاخ يٍ ػدد خالل يٍ انصُاػٗ انُطاط فٗ تساْى
 ٔانُسٛذ األحاث كصُاػح انحزف ٔتؼط ٔانُسٛذ انغشل ٔصُاػح
 .ٔانكهٛى ٔانسزاد انٛدٖٔ



-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

 تهطٗ
79.01
% 

استاكٕس
يٛاِ ا 

 ػشتّ
18.51
% 

 تٛاض
2.48% 

يحافظح سْٕاد -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



تحتم يحافظح سْٕاد انًزكش 
انخانج ٔانؼطزٌٔ فٙ اإلَتاد 
انسًكٙ تٍٛ يحافظاخ 

 زًٕٓرٚحان

طٍ ( 244)إرًانٙ إَتارٓا 
يٍ اإلرًانٙ % 0.01تُسثح 

 .انؼاو

ٚؼتثز َٓزانُٛم ْٕ انًصدر 
انٕحٛد نإلَتاد يٍ يحافظح 

 سْٕاد

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر
يحافظح سْٕاد -يُطقح أسٕاٌ   

2019احصاءاخ   



إسى 
:  انًفزخ
يفزخ 
 سْٕاد

ارًانٙ 
:  اإلَتاد

يهٌٕٛ ( 4.621)
 ٔحدِ

:  األصُاف 
يثزٔك 
فضٙ ، 
يثزٔك 

حطائص، 
 تهطٗ

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر
يحافظح سْٕاد -يُطقح أسٕاٌ   

2019احصاءاخ   



يزاكة 
ضزاػّٛ 
حانخح 

(828) 

تطاقح 
 صٛاد    

سُّ  
(189  ) 

5 
سُٕاخ 

(28) 

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر
يحافظح سْٕاد -يُطقح أسٕاٌ   

2019احصاءاخ   



رأص انًال 
:  تانزُّٛ

(5784) 

ػدد 
الػضاء
  :

(1928) 

(1  )
رًؼٛح 
 يصاٚد

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح سْٕاد -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



 وجُىثبا  صىهبج يحبفظخ شًبالا  تحذهب ثًصر، انصعُذ جُىة يحبفظبد إحذي

 .انجذَذ انىادٌ يحبفظخ وغرثب األحًر انجحر يحبفظخ وشرقب األقصر، يحبفظخ

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح قُا -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

 تهطٙ
41.64% 

 قزايٛظ
7.44% 

استاكٕسا 
انًٛاج 
 انؼذتح
25.53% 

يثزٔك 
 فضٗ
9.57% 

تقٛح 
 الصُاف
15.28% 

يحافظح قُا -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



َعتجر َهرانُُم هى يصذر 
انًصُذ انطجُعٍ انىحُذ 

 .ثبنًحبفظخ

(  608)إجًبنٍ إَتبجهب 
يٍ % 0.03طٍ ثُضجخ 

 .اإلجًبنٍ انعبو

تحتم يحبفظخ قُب انًركز 
انخبيش وانعشروٌ فٍ 

ثٍُ اإلَتبج انضًكٍ 
 يحبفظبد انجًهىرَخ

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح قُا -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



إسى 
:  انًفزخ
َزغ يفزخ 

 حًادٖ

ارًانٙ 
:  اإلَتاد

يهٌٕٛ ( 1.757)
 ٔحدِ

:  األصُاف 
يثزٔك 
فضٙ ، 
يثزٔك 
 حطائص

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح قُا -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



جًعُبد 
انًصبَذ 

(5 )
 جًعُبد

: عذد األعضبء
(1788) 

رأس انًبل 
:   ثبنجُُخ

(6247)  

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح قُا -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



 انقاْزج ػٍ تثؼد تًصز، انصؼٛد رُٕب يحافظاخ إحدٖ
 يحافظح ٔرُٕتاا  قُا يحافظح ضًالا  تحدْا كى 670 حٕانٙ
 يحافظح ٔغزتاا   األحًز انثحز يحافظح ٔضزقا أسٕاٌ،
 .انزدٚد انٕاد٘

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح األقصز -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

 تهطٙ
12.57% 

استاكٕسا 
انًٛاج 
 انؼذتح
87.43% 

يحافظح األقصز -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



تحتم يحافظح 
األقصز انًزكش 

انزاتغ 
ٔانؼطزٌٔ فٙ 

اإلَتاد 
تٍٛ  انسًكٙ 

يحافظاخ 
 انزًٕٓرٚح

إرًانٙ إَتارٓا 
طٍ ( 1101)

يٍ % 0.06تُسثح 
 .اإلرًانٙ انؼاو

ٚؼتثز َٓزانُٛم 
ْٕ يصدر 
انًصٛد 
انطثٛؼٙ 
انٕحٛد 
 .تانًحافظح

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح األقصز -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



ٔحداخ 
انصٛد 
 -:ٔانتزاخٛص

يزاكة 
 ضزاػٛح 
حانخح 

(708) 

تطاقح 
 صٛاد
سُح 

(102) 

تطاقح 
 5صٛاد 

سُٕاخ 
(101) 

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح األقصز -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



 (879) تؼد ػهٗ انؼزتٛح يصز رًٕٓرٚح رُٕب أسٕاٌ يحافظح تقغ
 يحافظح ٔضزقاا  األقصز يحافظح انطًال يٍ ٚحدْا .انقاْزج يٍ كى

 تقغ انسٕداٌ، ٔرُٕتاا  انزدٚد انٕادٖ يحافظح ٔغزتا   األحًز انثحز
 نهُٛم، انطزقٙ انطاطئ ػهٗ انًحافظح ػاصًح أسٕاٌ يدُٚح
 .انثحز سطح فٕق يتز (85) حٕانٙ أسٕاٌ تزتفغ

 تحٛزج تضى كًا انُٕتح "انتٓزٛزّٚ" ٔقزٖ سًثم أتٕ يدُٚح تٓا تٕرد
 .تٕضكٙ يفٛط يطزٔع تضى ٔانتٗ َاصز

  
-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح أسٕاٌ -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

 تهطٙ
16.62% 

استاكٕسا 
انًٛاِ 
 انؼذتح
83.38% 

يحافظح أسٕاٌ -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



تحتم يحافظح 
أسٕاٌ انًزكش 
انؼاضز فٙ 

اإلَتاد انسًكٙ 
تٍٛ يحافظاخ 

 زًٕٓرٚحان

إرًانٙ إَتارٓا 
طٍ تُسثح ( 29109)

يٍ اإلرًانٙ % 1.50
 انؼاو

إرًانٙ انًصٛد 
انطثٛؼٗ يٍ 
تحٛزج َاصز 

طٍ ( 28206)
ٔيٍ َٓز انُٛم 

 طٍ (903)

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر
يحافظح أسٕاٌ -يُطقح أسٕاٌ   

2019احصاءاخ   



 

ارًانٙ اإلَتاد يٍ •
( 10.200)انثهطٙ 

 يهٌٕٛ ٔحدِ

يفزخ 
رزف 
 حسٍٛ

 

ارًانٙ اإلَتاد يٍ •
( 9.500) انثهطٙ

 يهٌٕٛ ٔحدِ

  يفزخ
 صحار٘

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح أسٕاٌ -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



يزاكة 
ضزاػّٛ 
أٔنٙ 

(2226) 

 تطاقح صٛاد    

 (  184)سُّ  

 يزاكة
ضزاػٛح 
حانخح 

(526) 

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر

يحافظح أسٕاٌ -يُطقح أسٕاٌ   
2019احصاءاخ   



رًؼٛاخ 
 انًصاٚد 

ػدد 
:  انزًؼٛاخ

(7             ) 

:  ػدد األػضاء
(3359) 

رأص انًال 
(45570) 

 رُّٛ

-االدارح انعبيخ نًركز انًعهىيبد

 إدارح انُشر
يحافظح أسٕاٌ -يُطقح أسٕاٌ   

2019احصاءاخ   


