
مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي
بلغت 258.5 مليار جنيه 

محمد معيط
وزير المالية المصري

مسؤولون حكوميون

التصحيح: البيان التحليلي للموازنة 
العامة للدولة 2021/2020 بيقول 
كالم مغيار لتصريح معيط عن موازنة 

الصحة، وبيبين أن مخصصات الصحة تبلغ 
ش 258 مليار  93.5 مليار جنيه فقط م

جنيه.
معيط نفسه قال قبل كده إن معيط نفسه قال قبل كده إن 

المخصصات زادت لتصل إلى 95.7 مليار 
جنيه، وغيّر كالمه مرة تانية وقال رقمًا 
مختلفًا قدام البرلمان وهو 258 مليار 

جنيه.
لكن الحقيقة أن الرقم غير حقيقي لكن الحقيقة أن الرقم غير حقيقي 

بالمرة، والحكومة المصرية بتقدم هذا 
الرقم عشان تكون ملتزمة أمام البرلمان 
بمواد الدستور الملزمة باإلنفاق على 

قطاع الصحة بنسبة 3%.
يعني الحكومة بتطرح رقمين مختلفين، يعني الحكومة بتطرح رقمين مختلفين، 
رقم فعلي من واقع اإلنفاق الحقيقي، 

ورقم أضيفت إليه أشياء تانية غير 
مرتبطة باإلنفاق الفعلي على قطاع 
الصحة عشان تكون ملتزمة بالدستور 

ومادة 3 %.
تصريح محمد معيط جاءت في بيان تصريح محمد معيط جاءت في بيان 
رسمي صادر عن وزارة المالية.  

وزارة المالية - مصر 

إزاي رفعت الحكومة رقم اإلنفاق 
الفعلي من 93.5 مليار جنيه إلى 258 

مليار جنيه؟ 
ش من المكونات اللي  ش من المكونات اللي  ضمت قطاعات م  ضمت قطاعات م
المترض حسابها داخل مخصصات الصحة.
 ضمت كل المستشفيات الجامعية، ولكن 

لم يكِف برده للوصول إلى النسبة 
الدستورية.

 جمعت اإلنفاق على المياه والصرف  جمعت اإلنفاق على المياه والصرف 
الصحي إلى اإلنفاق على الصحة، وبرده 
ش النسبة الدستورية، وفضل  محققت

المبلغ أقل من المطلوب.
 لجأت الستخدام الناتج المحلي اإلجمالي 

للعام السابق.
 بداية من عام 2016-2015 بتحسب  بتحسب 
الحكومة نسبة اإلنفاق على التعليم 
والصحة من الناتج المحلي اإلجمالي 
ش من  المتوقع للعام اللي قبله، وم

س العام. نف
 حسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية 

للسياسات المالية، لـ «مدى مصر».
س كده وزارة المالية بتستخدم  ش ب س كده وزارة المالية بتستخدم  م ش ب  م
طريقة حساب غلط عشان تضخم الرقم 
بشكل مفتعل، لكن المنطقي حساب 

إنفاق الصحة في سنة اللي بكنسبة من 
س السنة، والحسبة دي  الناتج في نف
عشان التقليل من حجم الفجوة بين 
اإلنفاق المستهدف واالستحقاق 

الدستوري.الدستوري.
 ده كان كالم سلمى حسين، الباحثة في 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
 نصيب الصحة من الفوائد على الدين 
 الحكومة عشان توصل للرقم المطلوب  الحكومة عشان توصل للرقم المطلوب 
س بتعمل اللنقاط اللي فاتت  ش ب م

ولكن برده بتستفيد من أن الفوائد على 
الدّين الحكومي هو أكبر باب في 

الموازنة العامة، ويلتهم حوالي ثلث 
اإلنفاق، وبتقسمه على القطاعات 

المختلفة، بما فيها الصحة.
لو الصحة بتمثل %5 من حجم اإلنفاق  من حجم اإلنفاق 
الحكومي، بالتالي بضيف لإلنفاق على 

القطاع 5% من فاتورة الفوائد.
 األزمة هنا أن مخصصات الفوائد بتروح  األزمة هنا أن مخصصات الفوائد بتروح 
ش بتروح إلى تحسين  إلى الدائنين، وم
الخدمات الصحية، والحقيقة الموضوع 

ش إضافة  يعتبر اقتطاعًا من األموال، وم
إليها.

 بكده الحسابات اللي بتقدمها الحكومة  بكده الحسابات اللي بتقدمها الحكومة 
ش بتدعم قطاع الصحة  افتراضية، وم

باألموال الي بتطرحها ديما.
وده حسب تقرير ""رغم التوقعات ببقاء رغم التوقعات ببقاء 
الوباء .. خطط الحكومة لعام 2020 - 

2021 خالية من الكورونا (ورقة موقف)، 
الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق 

الشخصية.
طب إزاي بيجبر الدستور المصري طب إزاي بيجبر الدستور المصري 

الحكومة على نسبة معينة في اإلنفاق 
على الصحة؟ 

ص المادة 18 من الدستور على: :   بتن
ص نسبة من اإلنفاق  "تلتزم الدولة بتخصي

الحكومى للصحة ال تقل عن 3 % من 
الناتج القومي اإلجمالي، تتصاعد تدريجيا 

حتى تتفق مع المعدالت العالمية".
 وأعطى الدستور للحكومة فترة سماح  وأعطى الدستور للحكومة فترة سماح 
لتنفيذ المادة 18، على أن تضمن تنفيذ 
االستحقاق الدستوري للصحة من العام 

المالي 2016/2017.
ص المادة 238 من الدستور على : :   وتن
ص  "تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصي
الحد األدنى لمعدالت اإلنفاق الحكومى 
على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، 

والبحث العلمى المقررة فى هذا 
الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل 
به، على أن تلتزم به كامالً في موازنة 

الدولة للسنة المالية 2016/2017".2016/2017".
كام حجم الناتج المحلي اإلجمالي مع 
انتهاء فترة السماح اللي اداها 

الدستور للحكومة؟ 
 2017/2016: 3.4 تريليون جنيه 
 2018/2017: 3.6 تريليون جنيه،  تريليون جنيه، 

حسب البنك المركزي، فيما تقدّر وزارة 
المالية الرقم بـ4.4 تريليون جنيه.
 2019/2018: 5.3 تريليون جنيه 
 2020/2019: 6.1 تريليون جنيه 

(تقديرات حكومية)
 2021/2020: 7.1 تريليون جنيه  تريليون جنيه 

(متوقع)
إزاي أتطورت مخصصات الصحة في 
الموازنة بعد إقرار مدة االستحقاق؟ 
 2016 - 2017 نحو 54.1 مليار جنيه.
 -2017 2018 نحو 60.8 مليار جنيه.
 2018-2019 نحو 61.8 مليار جنيه.
 2019-2020 نحو 73.1 مليار جنيه..
 2021/2020 نحو 95.7 مليار جنيه.

طب هل الحكومة التزمت بنسب 
االستحقاق الدستوري عن الصحة؟ 

 ال 
 2017/2016: بلغت النسبة 1.5%
 2018/2017: بلغت النسبة -1.6% -1.6% 
بتقدير المالية تبلغ النسبة 1.3%.
 2019/2018: بلغت النسبة 1.1%
 2020/2019: بلغت النسبة 1.1%
 2021/2020: بلغت النسبة 1.3
إيه هي مكونات قطاع الصحة اللي 
بتحصل على مخصصات الموازنة؟ 

 وفقًا للتقسيم الوظيفي للحكومة  وفقًا للتقسيم الوظيفي للحكومة 
المصرية هي:  
 وزارة الصحة 

 مديريات الشئون الصحية بالمحافظات 
 المستشفيات العامة 

 المستشفيات الجامعية 
 المراكز الطبية المتخصصة 

 الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد  الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد 
التعليمية 

 الهيئة القومية للرقابة والبحوث 
الدوائية 

 معهد أبحاث أمراض العيون 
 صندوق مكافحة اإلدمان 

 هيئة اإلسعاف 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

/tos/a.396686941120054/745367119585366

التصحيح 

 لدينا حوالي 65  مليون مستخدم
لإلنترنت في مصر

ضياء رشوان
س  نقيب الصحفيين ورئي

 الهيئة العامة

موظفون

التصحيح: عدد مستخدمي اإلنترنت في 
مصر وصل في نهاية يناير الماضي إلى 
53.15 مليون مشترك مقارنة 49.9 
مليون مشترك في ديسمبر 2019، 
وذلك حسب تقرير لوزارة االتصاالت، 

ووصل عدد مستخدمي االنترنت من خالل 
الموبايل إلى 42.3 مليون مستخدم.

تصريح ضياء رشوان جاء خالل استضافته تصريح ضياء رشوان جاء خالل استضافته 
ببرنامج "على مسؤوليتي "، المذاع على 

"صدى البلد".

إزاي حصل نمو في عدد مستخدمي 
اإلنترنت في مصر؟ 

 حصل نمو بشكل كبير شهد مستخدمي  حصل نمو بشكل كبير شهد مستخدمي 
ص  اإلنترنت زيادة قدرها 3 مليون شخ

في شهر واحد يناير 2020.
 وصل عدد مستخدمي اإلنترنت عبر  وصل عدد مستخدمي اإلنترنت عبر 
الهاتف المحمول إلى 43.30 مليون 
س الماضي مقارنة 34.13  مشترك مار
س الفترة عام  مليون مشترك عن نف

.2019
 عدد مستخدمي اإلنترنت عبر USB مودم  مودم 
س  بلغت 3.61 مليون مستخدم مار
الماضي، مقارنة بنحو 3.15 مليون 

س الفترة عام 2019. مستخدم عن نف
س في حجم   مصر تحتل المركز الساد

نمو مستخدمي اإلنترنت حسب إحصاءات 
البنك الدولي في عام 2019.

طب إيه حجم الزيادة في عدد مستخدمي طب إيه حجم الزيادة في عدد مستخدمي 
 25.9 مليون مشترك خالل عام 2010/ اإلنترنت من بداية 2011؟ 

 31.2 مليون مشترك خالل عام 2011/ 2011
2012

 36 مليون مشترك خالل عام 2012/ 2012/ 
 44.7 مليون مشترك خالل عام 2013/ 2013
2014

في مقابل الزيادة في عدد مستخدمين 
إزاي مصر رفعت من سرعة اإلنترنت؟ 

 كان متوسط سرعات اإلنترنت فى مطلع  كان متوسط سرعات اإلنترنت فى مطلع 
عام 2019 نحو 5.7 ميجابت/ الثانية، 

وكان ترتيب مصر إفريقيا 43.
 في إبريل 2020 أعلن وزير االتصاالت  أعلن وزير االتصاالت 
رفع سرعات اإلنترنت الثابت في مصر 

لتتجاوز 30 ميجابت، بزيادة 6 مرات خالل 
عام واحد، وقفز مركز مصر بين الدول 

األفريقية إلى المركز الثاني 
وإيه حجم نمو قطاع االتصاالت في مصر 

ككل؟ 
 ارتفع عدد مستخدمي اإلنترنت بنسبة  ارتفع عدد مستخدمي اإلنترنت بنسبة 
%7.9 إلى 40.9 مليون مستخدم في 

.2018/2019
 نما الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 
%16.6، خالل 2018/2019.

93.4 مليار جنيه (8.52 مليار دوالر) حجم ) حجم 
الناتج المحلي لقطاع االتصاالت.

 ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي اإلجمالي للدولة من 

%3.5 إلى 4%
 ارتفاع إجمالي صادرات خدمات  ارتفاع إجمالي صادرات خدمات 

تكنولوجيا المعلومات بنسبة %9.1 إلى 
3.6 مليار دوالر.

 ارتفعت قاعدة عدد شركات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات الجديدة بنسبة 
%21.6، لتسجل 1199 شركة خالل أول 

9 أشهر من 2019
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

 /tos/a.396686941120054/748477715940973

التصحيح 

س األمريكي في  شاهدنا أمام الكونجر
 واشنطن األطباء المعروفين يقولوا للعالم إن
 عالج مرض كورونا كوفيد 19 موجود ونسبة

 نجاحه %99.6 وهو أدوية الزنك
والزيتروسين وهايدروكلوروكوين محمد حسن البنا

س تحرير جريدة األخبار سابقا رئي

شخصيات عامة

التصحيح: منظمة الصحة العالمية 
تقول إن رغم وصول عدد من اللقاحات 
للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، 
لكن ال يوجد حل واحد للجميع، وأنه قد 

ال يوجد حل على اإلطالق، وأوصت 
بضرورة ارتداء الكمامات، سواء في 
الحافالت أو الطريق إلى العمل أو 

األماكن المكتظة.األماكن المكتظة.
س أدهانوم، مدير  وقال الدكتور تادرو
عام منظمة الصحة العالمية، إن إن 
كورونا تجاوز كل ما تعاملت معه 
المنظمة من أوبئة، وأن الكثير من 
س. األشخاص معرضون لخطر الفيرو
كما أوقفت منظمة الصحة العالمية كما أوقفت منظمة الصحة العالمية 

""هيدروكسي كلوروكين"" كعالج لمصابي 
س كورونا، بسبب عدم ثبوت  فيرو

فاعليته."
تصريح محمد حسن البنا جاء في مقاله 
"كورونا والسكر" المنشور في جريدة 

األخبار.
محتاجين األول نتعرف على آخر التطورات محتاجين األول نتعرف على آخر التطورات 

س كورونا؟  في عالجات مصابي فيرو
 في شهر يوليو الماضي نشر باحثان  في شهر يوليو الماضي نشر باحثان 
بريطانيان، بحثهما بشأن العقار الوحيد 
الذي ثبت أنه فعال، وهو "ستيرويد" 

زهيد الثمن، ويسمى "ديكساميثاسون"، 
كما وجدت دراستان أخريان أن عقار عالج 
المالريا، هيدروكسي كلوروكوين، ال 
يساعد المصابين بأعراض كوفيد19- 

البسيطة.البسيطة.
ش   الطبيبان أنتوني فاوتشي وأت
كليفورد لين، من المعاهد الوطنية 
للصحة في دورية "نيو إنجلند جورنال 
أوف مدسين"، كتبوا :" إنه "لكي يتحرك 
هذا المجال قدما، ولكي تتحسن نتائج 
ص عدد  المرضى هناك حاجة إلى تقلي
الدراسات الصغيرة التي ال تنتهي إلى 

نتائج محددة".".
 وبحسب الدكتور بيتر باخ، الخبير 

بسياسة الصحة بمركز سلون كيترنغ 
التذكاري لعالج السرطان بنيويورك، فإن 
الوقت قد حان إلجراء مزيد من الدراسات 

التي تقارن بين مزيج العالجات 
واالختبارات.

وخلينا نعرف برده األدوية اللي جابت وخلينا نعرف برده األدوية اللي جابت 
نتايج مفيدة لعالج مصابي كورونا؟ 

 ديكساميثاسون:
بحسب الدراسة البريطانية التي قادتها بحسب الدراسة البريطانية التي قادتها 
جامعة أوكسفورد التي اختبرت نوعا من 
الستيرويد يستخدم على نطاق واسع 
لتهدئة االلتهابات، والذي يمكن أن 

يفاقم أو يصبح مميتا في مراحل الحقة 
من كوفيد19-، حيث تم إعطاء  2104 
من المرضى العقار، وجرت مقارنتهم ـب
4321 مريضا حصلوا على الرعاية  مريضا حصلوا على الرعاية 

التقليدية.
ص عدد   كانت النتيجة أن العقار قل
الوفيات بنسبة 36 % في المرضى 

س: توفي  الذين كانوا بحاجة ألجهزة تنف
29 % منهم مقابل 41 % من متلقي 

الرعاية التقليدية.
ص العقار خطر الوفاة بنسبة 18 %    قل

في المرضى الذين كانوا فقط بحاجة إلى 
أكسجين تكميلي: فقد توفي 23 % من 
مستخدمي العقار منهم مقابل 26 % 

من المجموعة األخرى.
 لكن العقار بدا مضرًا في المراحل  لكن العقار بدا مضرًا في المراحل 

األولى أو في حاالت اإلصابة البسيطة 
س: فقد توفي 18 % من متلقي  بالفيرو
العقار مقابل 14 % من متلقي الرعاية 

التقليدية.
 ريمديسفير:

ض لمساعدة  ض لمساعدة  لعالج اآلخر الوحيد الذي عُر  لعالج اآلخر الوحيد الذي عُر
مرضى كوفيد19- هو ريمديسفير، وهو 

مضاد للفيروسات يقلل دخول 
المستشفى بحوالي 4 أيام في 

المتوسط.
لایر سلون  لایر سلون ميمو ش من "ميمو  بحسب بات

كيترينج"، فإن دور ريمديسفير سيكون 
لعالج حاالت اإلصابة الشديد بكورونا، 

وأن حاليًا نحتاج إلى اختباره مع 
ديكساميثازون اآلن.

 لم يتم نشر تفاصيل دراسة ريمديسفير  لم يتم نشر تفاصيل دراسة ريمديسفير 
التي تقودها الحكومة حتى اآلن، لكن 
الباحثين حريصون على معرفة كم مريضا 
تلقوا عالجات مثل سترويدز والمنشطات 

وهيدروكسي كلوروكوين.
 وعشان نبقا فاهمين أن كالم حسن  وعشان نبقا فاهمين أن كالم حسن 
في مشكلة.. ليه وقفت منظمة الصحة 

عقار هيدروكسي كلوروكين؟ 
 في 16 يونيو الجاري، قالت الهيئة، إنه  يونيو الجاري، قالت الهيئة، إنه 

بناء على المراجعة المستمرة لألدلة 
العلمية المتاحة لعقار هيدروكسي 

كلوروكين والكلوروكين، لعالج مصابي 
س كورونا، فإن العقار لم يعد  فيرو

مستوفي للشروط والمعايير القانونية 
ض اآلثار  لها، فضالً عن تسببه في بع

الجانبية.الجانبية.
 لم تؤدي أنظمة الجرعات المقترحة من 
عقار الكلوروكين إلى أي تأثير مضاد 

للفيروسات.
 لم تظهر التجارب السريرية باستخدام 
العقار إلى أي فعالية لعالج مصابي 

س كورونا. فيرو
 سيظل عقار الكلوروكين معموالً به  سيظل عقار الكلوروكين معموالً به 
ومستخدم لعالج مرض المالريا ومرض 
الذئبة الحمراء والروماتيد وأمراض 

التهاب المفاصل.  
اختبرت دراسة قدمها الباحثون في اختبرت دراسة قدمها الباحثون في 

جامعة أكسفورد، هيدروكسي كلوروكين 
بطريقة دقيقة، وأكدت أنه بعد 28 يوما، 

هيدروكسي كلوروكوين، مقابل 23.5 توفي نحو 25.7 % ممكن تعاطوا 
% ممن عولجوا بالطريقة العادية، وهو 
فرق ضئيل يمكن أن يكون قد حدث 

بالصدفة..
بحسب الدراسة، كان المرضى الذين 
يتلقون هيدروكسي كلوروكوين أقل 
عرضة لمغادرة المستشفى على قيد 

الحياة في غضون 28 يومًا – %60 لمن 
يتلقون هذا الدواء مقابل 63 % لمن 

يتلقون الرعاية المعتادة.
أيضًا، كان أولئك الذين ال يحتاجون إلى 
س عندما بدأوا العالج أكثر  أجهزة التنف
عرضة لينتهي بهم الحال إما يحتاجون 

س أو يموتون. ألجهزة تنف
وجدت تجربتان أخريان أن العالج المبكر وجدت تجربتان أخريان أن العالج المبكر 
بالعقار لم يساعد المرضى الخارجيين 
المصابين بكوفيد19- وعليهم أعراض 

معتدلة. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

 /tos/a.396686941120054/744094483045963

التصحيح 

س الشوري، أو الشيوخ،  فكرة عودة مجل
 أراه ضرورة بسبب ما يمكن أن يؤديه

س تشريعي في هذا الوقت بالذات كمجل

س الطرابيلي عبا
كاتب صحفي ومؤرخ

إعالميون

س الشيوخ  التصحيح: اختصاص مجل
س تشريعيًا، ودوره هو  استشاريًا ولي
س إبداء الرأي في القوانين  في األسا

س  س ملزمًا لمجل والتشريعات ولي
النواب.

س الطرابيلي في مقاله  س الطرابيلي في مقاله جاء تصريح عبا جاء تصريح عبا
"الثورة التشريعية المطلوبة" المنشور 

في "الوفد".
س الشيوخ..  اليوم هتبدأ انتخابات مجل
أيه هي اختصاصات الغرفة الجديدة 

للبرلمان المصري؟ 
س الشيوخ حددها  س الشيوخ حددها اختصاصات مجل اختصاصات مجل

س الشيوخ  الفصل الثاني من قانون مجل
حيث نصت المادة (7):

دراسة واقتراح ما يراه كفيالً بتوسيد 
دعائم الديمقراطية.

دعم السالم االجتماعى والمقومات دعم السالم االجتماعى والمقومات 
األساسية للمجتمع وقيمه العليا 

والحقوق والحريات والواجبات العامة.
تعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع 

مجاالته 
س  ونصت المادة( 8): يؤخذ رأى مجل

الشيوخ فيما يأتي:
االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر 

من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع 

المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين مشروعات القوانين ومشروعات القوانين 
المكملة للدستور التى تحال إليه من 
س النواب. س الجمهورية أو مجل رئي

س  س الجمهورية إلى المجل ما يحيله رئي
من موضوعات تتصل بالسياسة العامة 
للدولة أو بسياستها فى الشئون 

العربية أو الخارجية.
س  س الشيوخ أن يبلغ رئي س ويجب على مجل س الشيوخ أن يبلغ رئي ويجب على مجل
س النواب برأيه فى  الجمهورية ومجل
هذه األمور على النحو الذى تنظمه 

س. الالئحة الداخلية للمجل
س الشيوخ  طب هل من اختصاصات مجل

محاسبة المسؤولين؟  
ص مادة (253) من الدستور على أن  من الدستور على أن  تن
س الوزراء ونوابه والوزراء  س مجل رئي

وغيرهم من أعضاء الحكومة غير 
س الشيوخ. مسؤولين أمام مجل
س الشيوخ؟  وإزاي هيتكون مجل

س الشيوخ من (300) عضو. ُيشكل مجل
يُنتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام السرى يُنتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام السرى 

المباشر.
س الجمهورية الثلث. يعين رئي

ص للمرأة ما ال يقل عن %10 من  يخص
إجمالي عدد المقاعد.

توزيع المقاعد بين النظامين الفردي 
والقائمة.

س  س إزاي تقدموا المرشحين لعضوية مجل إزاي تقدموا المرشحين لعضوية مجل
الشيوخ لالنتخاب؟ 

س  ُيقدم طلب الترشح لعضوية مجل
الشيوخ، فى الدوائر المخصصة لالنتخاب 

بالنظام الفردي.
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات 

اآلتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح 
وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقالً أو منتميًا إلى 

حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده 

الُقصر.
شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله 

على األقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية 

اإللزامية، أو ما يفيد اإلعفاء من أدائها 
قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه، تودع إيصال إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه، تودع 
خزانة المحكمة االبتدائية المختصة بصفة 

تأمين.
المستندات األخرى التى تحددها الهيئة 
الوطنية لالنتخابات إلثبات توفر الشروط 

التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات 
الالزمة لكفالة الحق فى المعرفة.

وإزاي بيحصل التصويت وإعالن الفائز؟ 
فى االنتخاب بالنظام الفردى:  

يُعَلن انتخاب المترشح الحاصل على 
األغلبية المطلقة لألصوات الصحيحة التى 
أُعطيت فى االنتخاب بالدائرة االنتخابية.
إن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها إن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها 

فى الفقرة السابقة ألى من المترشحين 
أو لبعضهم، أعيد االنتخاب بين 

المترشحين الحاصلين على أعلى األصوات 
الصحيحة.

يحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى يحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى 
تُجَرى عليها اإلعادة، وفى هذه الحالة 
يُعَلن انتخاب عدد المترشحين المساوى 
لعدد مقاعد اإلعادة الذين حصلوا على 

أكبر عدد من األصوات الصحيحة.
فى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل فى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل 
من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها 
اإلعادة، أُجرى االنتخاب بينهم على أن 
يُعَلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى 
األصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

فى االنتخاب بنظام القوائم:  
يُعَلن انتخاب القائمة التى حصلت على يُعَلن انتخاب القائمة التى حصلت على 

األغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة 
التى أعطيت فى االنتخاب.

إن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها إن لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها 
فى الفقرة السابقة ألى من القوائم فى 

الدائرة االنتخابية، أُعيد االنتخاب بين 
القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد 
من األصوات، ويُعَلن انتخاب القائمة 
الحاصلة على أكبر عدد من األصوات 

الصحيحة.
س الجمهورية  س الجمهورية ما هي ضوابط تعيين رئي ما هي ضوابط تعيين رئي

س الشيوخ؟  لثلث أعضاء مجل
أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها 

س الشيوخ. الالزمة للترشح لعضوية مجل
أال يعّين عدد من األشخاص ذوى االنتماء 
الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير األكثرية 

س. النيابية فى المجل
أال يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان أال يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان 

س قبل أن يتولى مهام  ينتمى إليه الرئي
منصبه.

س  أال يعين شخصاً خاض انتخابات مجل
الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته، 

وخسرها.
ص (%10) من المقاعد على  من المقاعد على  أن تخص

األقل للمرأة  
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos

 /a.396686941120054/743961063059305/

التصحيح 

عدد التصريحات  ٤٧

١٥٥٢

٩٥
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

س تصريح الفريق أسامة ربيع عن عائدات قناة السوي

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/312417803200749

تصريح تامر أمين عن انفجار مرفأ بيروت

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/294037175027277

تصريح أحمد سمير عن سد النهضة

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/331547394875112https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/331547394875112

س الشيوخ تصريحات محمد ناصر عن انتخابات مجل
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/224580108870455

 تقرير شهر
س٢٠٢٠ أغسط


