
 

 

 

 وعلى ضوء التوجيهات الصادره من 2019بمناسبه اقتراب عمليه االستفتاء على التعديالت الدستوريه لعام 

محافظ الجيزة أحمد راشد بشأن اتخاذ كافه اإلجراءات الالزمه للتجهيز لعمليه االستفتاء قبل بدء / السيد اللواء

عمليه االستفتاء وحتى االنتهاء منها على كافه االحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات  بمحافظة 

 0الجيزة

فقد تم تكليف الساده رؤساء اإلحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات بإتخاذ كافه اإلجراءات 

:  االتيه 

  مراتب  10به  (متوسط عشره أفراد  )توفير مكتب لمبيت قائد قوه التامين 

  والتنسيق مع مدير كهرباء لتدبير مولدات  (كشافات اضاءه قويه  )توفير وسيله أضاءه تبادليه

 لمصدر الكهرباء الرئيسى 

  مع إضاءه جميع دورات المياه  (مقار االستفتاء  )توفير اإلناره لفناء المدارس ومراكز الشباب 

  قيام رؤساء االحياء والمراكز والمدن بتوفير وسيله لنقل التعيين من الحى او المركز او المدينه الى

 مقار االستفتاء لتوزيعه على القوات 

  افراد لكل 8قيام الساده رؤساء الوحدات المحليه بتوفير العدد الكافى من العربات بحد اقصى تحميل 

 عربيه 

  كجم 6 طفايه حريق 2توفير طفايات الحريق الالزمه بجميع مقرات االستفتاء بخد ادنى عدد 

 . باالضافه الى جرادل رمال ومياه 

  رفع جميع العربات والتنشوينات وكافه المخالفات والقمامه من جميع الشوارع من محيط اسوار

  م واعتبار هذه المسافه حرم مراكز االستفتاء 100مراكز االستفتاء لمسافه ال تقل عن 

 رفع جميع اليفط بمحيط المقرات لجان االستفتاء ودهان االسوار الخارجيه قبل بدء عمليه االستفتاء 

  تجهيز مراكز االستفتاء باال ثاث المناسب وتجهيز دورات المياه وعمل شادر النتظار كبار السن

 وذوى االحتياجات الخاصه مجهز بكراسى ومبردات مياه ومراوح وإضاءه 

 2019االستفتاء على التعديالت الدستوريه لعام 

 بمحافظة الجيزة

 



  اختيار اكان مؤمنه لوضع المركبات القائمه بنقل أفراد التامين اثناء االستفتاء لحين العوده لمناطق

 التمركز 

  (مدارس ـ نوادى ـ مراكز شباب  )تواجد المسئولين عن مقار االستفتاء فى اليوم السابق لالستفتاء 

 الستقبال عناصر التامين طبقا لخطه النقل 

  امام مقار االستفتاء الستخدمها فى عمل دشم  (نصف متر مكعب رمل  )توفير كميه من الرمال

 .  لوقايه افراد التامين 

من االدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة  (9)وبهذا الشأن تم صدور كتاب دوري رقم 

. الجيزة

 عدد اللجان باقسام الشرطه التابعه لمحافظه الجيزة

 اسم قسم الشرطه م
عدد المراكز 

 االنتخابيه

عدد اللجان 

 الفرعيه
 مالحظات عدد الناخبين

 264.465 51 29 قسم شرطه الجيزة 1

 

 

 قطاع الغرب

 589.789 93 32 قسم شرطه بوالق الدكرور 2

 470.866 77 28 قسم شرطه االهرام 3

 266.502 44 15 قسم شرطه العمرانيه 4

 210.275 34 14 قسم شرطه الطالبيه 5

 289.078 67 54 مركز شرطه  العياط 6

 

 

 

 قطاع الجنوب

 313.391 53 26 مركز شرطه البدرشين 7

 200.594 38 26  ابو النمرسمركز شرطه  8

الحوامديهمركز شرطه  9  10 20 118.717 

الصفمركز شرطه  10  34 47 234.596 

اطفيحمركز شرطه  11  34 44 210.197 

  129.914 31 28  الدقىقسم شرطه  12

 

 قطاع الشمال

العجوزهقسم شرطه  13  33 47 244.716 

امبابهقسم شرطه  14  45 91 524.123 



 276.817 46 19  الوراققسم شرطه  15

اوسيمقسم شرطه  16  28 51 277.749 

اول اكتوبرقسم شرطه  17  7 15 89.361 
 

 

 

 

 

 

 قطاع اكتوبر

ثانى اكتوبرقسم شرطه  18  19 28 148.662 

ثالث اكتوبرقسم شرطه  19  7 7 26.939 

اول الشيخ زايدقسم شرطه  20  2 5 28.765 

ثانى الشيخ زايدقسم شرطه  21  3 7 44.204 

الواحات اابحريهقسم شرطه  22  9 9 27.300 

 221.676 40 17 مركز شرطه كرداسه 23

 302.161 59 44 مركز شرطه منشأه القناطر 24

  5510.857 1004 563 االجمالى

 

 بيان تفصيلى بالمراكز االنتخابيه واللجان العامه بنطاق محافظه الجيزه

 

:  المراكز االنتخابيه : اوال

 عدد الناخبين
عدد اللجان 

 الفرعيه

عدد الجان العامه الفرعيه 

 (مركز – قسم شرطه  )

عدد اللجان 

 العامه

المراكز 

 االنتخابيه
 عدد الدوائر

 محافظه الجيزه 563 5 24 1004 5510.857

 

:  بيان بعدد اللجان العامه بالمحافظه : ثانيا

 

عدد الناخبين عدد اللجان الفرعيه مركز – قسم شرطه اسم اللجنه العامه م 

1 

 
مركز البحوث الزراعيه 

 264.465 51قسم شرطه الجيزه 

 589.789 93قسم شرطه االهرام 



قسم شرطه بوالق 

الدكرور 
77 470.866 

 266.502 44قسم شرطه العمرانيه 

 210.275 34قسم شرطه الطالبيه 

 1801.897 299 5االجمالى 

2 
مركز شباب الشيخ زايد 

قسم شرطه الشيخ زايد 

اول 
15 89.361 

قسم شرطه الشيخ زايد 

ثانى 
28 148.662 

 26.939 7قسم شرطه اكتوبر اول 

 28.765 5قسم شرطه اكتوبرثانى 

 44.204 7قسم شرطه اكتوبر ثالث 

قسم شرطه الواحات 

البحريه 
9 27.300 

 365.231 71 6االجمالى 

3 
مركز شباب ابو النمرس 

 200.594 38قسم شرطه ابو النمرس 

 118.717 20قسم شرطه الحوامديه 

 313.391 53قسم شرطه البدرشين 

 632.702 111 3االجمالى 

4 
نادى العياط الرياضى 

 289.078 67مركز شرطه العياط 

 234.596 47مركز شرطه الصف 

 210.197 44مركز شرطه اطفيح 

 733.871 158 3االجمالى 

نادى طلعت حرب  5

 244.716 47قسم شرطه العجوزه 

 524.123 91قسم شرطه امبابه 

 129.914 31قسم شرطه الدقى 



 276.817 46قسم شرطه الوراق 

 277.749 51قسم شرطه اوسيم 

قسم شرطه منشأه 

القناطر 
59 302.161 

 221.676 40قسم شرطه كرداسه 

 1977.156 365 7االجمالى 

االجمالى 

العام 
5 24 1004 5510.857 

 

 

 2019التليفونات الخاصة بغرفة عمليات االستفتاء على التعديالت الدستورية 

37803500 

35872323 

37805299 

فاكس غرفة عمليات االنتخابات 

35854214 

 2019االيميل الخاص بغرفة االستفتاء على التعديالت الدستورية 

GIZA_e@yahoo.com 

 

 

: مصدر البيان  

  بمحافظة الجيزةاالداره العامه للمجالس المحليه- االداره المركزيه للمجالس و الوحدات المحليه و اللجان 

 


