
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير توضيح الحقائق             
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بناء على تكليف السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس جملس الوزراء واستمرارًا جلهود 

عات املثرية للجدل على شبكات التواصل املركز اإلعالمي جمللس الوزراء، يف متابعة ورصد املوضو

االجتماعي وعلى املواقع اإلخبارية املختلفة ومتابعة ردود األفعال وحتليلها بهدف توضيح 

     خالل الفرتة منفقد مت رصد الشائعات واملوضوعات التالية احلقائق حول تلك املوضوعات، 

 (: 2018 نوفمرب 2حتى أكتوبر  30من )

  بداية  أشهرطنني من دفع فواتري الكهرباء واملياه ملدة أربعة إعفاء مجيع املوا

 .من نوفمرب اجلاري

 جديدة يف تسعرية املياه. اتزياد 

 فتح وزارة الرتبية والتعليم باب التعيينات ملعلمني جدد. 

 .صرف مكافأة مالية للطالب حيال إبالغهم عن مدرسي الدروس اخلصوصية 

 صوصيةالت إغالق مراكز الدروس اخلتوقف مح. 

 تداول الئحة جديدة بشأن الرتقيات باجلامعات املصرية. 

 

 

 

 

املواطنني من  مجيع إعفاءات التواصل االجتماعي أنباء عن صفح بعضيف  ثريُأ

بداية من شهر نوفمرب ر متتالية شهو 4دفع فواتري الكهرباء واملياه ملدة 

الكهرباء  تيوزارمع  تواصلقام املركز اإلعالمي جمللس الوزراء بالوقد  ،اجلاري

نفتا تلك  حيث، ، واإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية اجلديدةوالطاقة املتجددة

إعفاء أية قرارات بشأن  صدور  عدمعلى وأكدت الوزارتان  ،األنباء بشكل قاطع

من شهر  واملياه ملدة أربعة أشهر ابتداًء الكهرباء كل من فاتورةدفع  مناملواطنني 

بعة أشهر بداية الكهرباء واملياه ملدة أراملواطنني من دفع فواتري مجيع إعفاء 

 من نوفمرب اجلاري
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يف حتصيل الرسوم املستحقة  اخلدمية على استمرار مؤسسات الدولةتا ددوش نوفمرب،

ويأتي ذلك يف ، وفقًا للقوانني املنظمة هلذا الشأن مقابل اخلدمات املقدمة للمواطنني

 .إطار حق الدولة األصيل يف حتصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها يف خدمة الصاحل العام

دد من أنباء حول ذذا الشأن رجرد شائعات إىل أن كل ما يرتوأشارت الوزارتان 

 .دون مربر إحداث بلبلة لدى الرأي العامواملواطنني تضليل تستهدف يف األساس 

واتري استهالك الكهرباء شهريًا أن الوزارة مستمرة يف حتصيل ف وزارة الكهرباءت وأوضح

الي اجلاري أسعار الكهرباء املطبقة حالًيا خالل العام املووفقًا خلطة كاملعتاد 

 .2019/ 6/ 30نتهي يف تس يت، وال2018/2019

 املياه وفقًاومن جانبها أكدت وزارة اإلسكان استمرارذا أيضًا يف حتصيل فواتري استهالك 

  . 2018يونيو  يف امت إقرارذ ليتاو ،(2018/2019املالي ) مخالل العا تسعرية املياهل

التواصل االجتماعي بتحري الدقة ، مرتادي مواقع نتاويف النهاية ناشدت الوزار

للتأكد من احلقائق قبل نشر  ائق والتواصل مع اجلهات املعنية يف نشر احلق واملوضوعية 

 .ال تستند إىل أي حقائق، وتؤدى إىل بلبلة الرأي العاممغلوطة  معلومات  

 

 

وجود عن املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء  بعضيف  تردد

بالرغم من نفي املركز اإلعالمي جمللس و ،املياه فواتري جديدة يف أسعار ةادزي

(، إال أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة 140الوزراء تلك الشائعة يف تقرير سابق له رقم )

 زيادات جديدة  يف تسعرية املياه
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، وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية معرجددًا  لتواصلأخري، مما دفع ل

تسعرية قرار أي زيادة جديدة يف مل يتم إأنه ، ُمؤكدًة مًامتاتلك األنباء  نفتواليت 

السنوية  زيادةالقرار  أن تسعرية املياه املطبقة حاليًا كما ذي دون أي تغيري منذ، واملياه

شددًة على أن كل ما ُيثار يف ذذا الشأن شائعات ال ، ُم2018يف يونيو  الذي مت إقراره

 . املواطننيأساس هلا من الصحة تستهدف إثارة غضب 

شركات كربى ومت تغطية شرحية  3أنهم تعاقدوا مع ويف سياق أخر، أوضحت الوزارة 

إىل أنه ال توجد أي مشاكل فيما خيص ت، ُمشريًة كبرية من قوائم انتظار العدادا

استبدال عدادات املواطنني فور إبالغهم عن عطل عداد املياه اخلاص بهم يف مراكز 

 .توى اجلمهوريةاخلدمة املنتشرة على مس

ومرتادي مواقع التواصل  ويف النهاية أذابت الوزارة بوسائل اإلعالم املختلفة

حتري الدقة واملوضوعية يف نشر احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية  االجتماعي

نشر معلومات ال تستند إىل أي حقائق، وتثري البلبلة بني املواطنني،  قبلبالوزارة للتأكد 

 (.125اخلط الساخن )على االتصال  ود أي استفسارات أو شكاوي يرجيويف حالة وج

 

 

فتح وزارة  عن املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بعض تداولت

، وقد قام لسد العجز باملدارس علمني جددباب التعيينات مل الرتبية والتعليم

 جدد ملعلمني التعييناتفتح وزارة الرتبية والتعليم باب 
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ة الرتبية والتعليم والتعليم الفين، بالتواصل مع وزار اإلعالمي جمللس الوزراء املركز

على عدم إعالن الوزارة عن فتح باب نفت تلك األنباء بشكل قاطع، ُمؤكدًة  واليت

التعيينات ملعلمني جدد خالل الفرتة احلالية، ُمشددًة أن كل ما يرتدد حول ذذا الشأن 

 .رجرد شائعات ال أساس هلا من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بني املواطنني

يف حالة احتياجها ملعلمني جدد سيكون من خالل التعاقد وليس وأوضحت الوزارة أنه 

عرب املوقع الرمسي التعيني، وأنه يف حال توافر أي وظائف جديدة سيتم اإلعالن عنها 

نظمة بهذا وذلك وفقًا للوائح والقوانني امل، (http://www.moe.gov.egللوزارة )

 الشأن.

أكدت الوزارة أنها تسعى جاذدة وبشكل مستمر لتطوير وإصالح  ويف سياق آخر،

اتساقًا ومتاشيًا مع سياسة الدولة الرامية وأن ذلك يأتي  ،املنظومة التعليمية يف مصر

لتكثيف جهود االرتقاء بكفاءة اخلدمات التعليمية يف مجيع مراحلها وزيادة اإلنفاق 

ار التعليم عنصًرا أساسًيا يف التنمية البشرية اليت تعد أذم ثروات مصر، حيث عليها باعتب

 دستوري لكل مواطن مبا يتناسب مع مواذبه وقدراته.أن التعليم حق 

ويف النهاية ناشدت الوزارة، مجيع وسائل اإلعالم املختلفة بتحري الدقة واملوضوعية 

الوزارة للتأكد من احلقائق قبل نشر يف نشر احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية ب 

أوضاع  معلومات ال تستند إىل أي حقائق، وتؤدى إىل بلبلة الرأي العام والتأثري سلبًا على  

يرجى  للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول ذذا الشأناملنظومة التعليمية، و

 (.0227963273االتصال على رقم الوزارة )

http://www.moe.gov.eg/
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جنيه  50عن صرف مكافأة مالية بعض صفحات التواصل االجتماعي أنباء يف  انتشر

وقد قام املركز  صوصية،اخلدروس يقوم باإلبالغ عن مدرسي الللطالب الذي 

نفت واليت ين، ة الرتبية والتعليم والتعليم الفاإلعالمي جمللس الوزراء بالتواصل مع وزار

اإلطالق لتخصيص أية مكافأت مالية للطالب ؤكدًة أنه ال صحة على ُم ،تلك األنباء متامًا

، وأن الوزارة مل تتخذ أية قرارات إلبالغ عن مدرسي الدروس اخلصوصيةيقوم باالذي 

من ذذا القبيل، ُمشددًة أن حماربة ظاذرة الدروس اخلصوصية ذي دور أصيل منوط 

ليًا لغلق مجيع بالوزارة وليس الطالب، ُمشريًة يف ذلك إىل احلملة اليت تشنها الوزارة حا

 مراكز الدروس اخلصوصية على مستوى اجلمهورية يف موعد أقصاه شهرين.

الوزارة إىل أنها حريصة كل احلرص على القضاء على الدروس اخلصوصية،   وأشارت

طرح أنها ستقوم بلتجريم الدروس اخلصوصية، و قانون أنها حاليًا بصدد إعداد وضحًةُم

ميع أفضل املعلمني، من خالل قناة رمسية مرخصة ا هلذه الدروس من خالل جتبديًل

  .من قبل الوزارة

مليار جنيه سنوًيا من  25وأشارت الوزارة إىل أن مراكز الدروس اخلصوصية تستنزف حنو 

جيوب أولياء األمور، وتضرب العملية التعليمية نظًرا لتدريبها الطالب على طريقة 

 مناذج.االمتحان، دون توصيل األذداف الرتبوية لل

 بالغهم عن مدرسي الدروس اخلصوصيةصرف مكافأة مالية للطالب حيال إ
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يف نشر  ويف النهاية ناشدت الوزارة، كافة وسائل اإلعالم بتحري الدقة واملوضوعية 

معلومات ال تستند  احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر 

أوضاع املنظومة التعليمية،  إىل أي حقائق، وتؤدى إىل بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على 

قق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول ذذا الشأن يرجى االتصال على رقم وللتح

 (.0227963273الوزارة )

 

 

 

حول توقف صفحات التواصل االجتماعي أنباء املواقع االلكرتونية وبعض يف  ُأثري

على  مراكز الدروس اخلصوصيةمجيع  إلغالق الرتبية والتعليم وزارةمحالت 

ة قام املركز اإلعالمي جمللس الوزراء بالتواصل مع وزاروقد  ،مستوى اجلمهورية

على  ًةُمؤكد، واليت نفت تلك األنباء بشكل قاطعين، الرتبية والتعليم والتعليم الف

على مستوى  مراكز الدروس اخلصوصيةمجيع لغلق استمرار عمل محالت الوزارة 

وجيهات من القيادة تاجلمهورية واليت تستغرق مدة أقصاذا شهرين، ُمشددًة أن ذناك 

، وأن ما يرتدد بشأن توقف ذذه بالقضاء  على ظاذرة الدروس اخلصوصية نهائيًاالسياسية 

النيل من جهود الوزارة يف تستهدف  من الصحة هلا أساسرجرد شائعات ال احلمالت 

 .حماربة ذذه الظاذرة

 الت إغالق مراكز الدروس اخلصوصيةتوقف مح
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مليار جنيه  25و تكبد أولياء األمور حنوأشارت الوزارة إىل أن مراكز الدروس اخلصوصية 

، وتضرب العملية التعليمية نظًرا لتدريبها الطالب على طريقة االمتحان، دون سنوًيا

 .توصيل األذداف الرتبوية للمناذج

أنها تعمل على تفعيل اجملموعات املدرسية كبديل للدروس كما أوضحت الوزارة 

اجملموعات تتم  أن ذذهًة مؤكد ،اخلصوصية للطالب الذين حيتاجون مزيًدا من الفهم

 داخل املدرسة، وبأسعار مناسبة جلميع األسر.

يف نشر  ويف النهاية ناشدت الوزارة، كافة وسائل اإلعالم بتحري الدقة واملوضوعية 

معلومات ال تستند  احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر 

أوضاع املنظومة التعليمية،  م وتؤثر سلبًا على إىل أي حقائق، وتؤدى إىل بلبلة الرأي العا

وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول ذذا الشأن يرجى االتصال على رقم 

 (.0227963273الوزارة )

 

 

بشأن جديدة  الئحة املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي بعض تداولت

 يفراءات االخرتاع والتميز ختص بواليت  ات باجلامعات املصرية،لرتقيا

وزارة التعليم بالتواصل مع  اإلعالمي جمللس الوزراء ، وقد قام املركزالبحوث العلمية

لوائح قرار أي مل يتم إ هُمؤكدًة أن، ءتلك األنبا نفت يتوال ،العالي والبحث العلمي

بحوث رباءات االخرتاع والتميز يف الالرتقية اخلاصة ب بنود حتى اآلن بشأن جديدة 

 بشأن الرتقيات باجلامعات املصريةة جديدة تداول الئح



 2018 نوفمرب 2 حتىأكتوبر  30من تقرير توضيح احلقائق حول ما يثار يف وسائل اإلعالم خالل الفرتة 

8 

 أيأن القواعد املنظمة هلذه الرتقية واملعمول بها حاليًا مطبقة كما ذي دون و، العلمية

 .، حلني إقرار قواعد جديدة2020-2019 الدراسي عامالحتى  تغيري أو تعديل

عدد من مقدمة من فقط اقرتاحات  ذو رجرداآلن أن ما يتم تداوله وأضافت الوزارة 

من جانب اجمللس األعلى للدراسات العليا  استهلكى يتم درا اجلهات املتخصصة

لألساتذة  اجلديدة تطوير قواعد الرتقياتها يف االستفادة من والبحوث لبحث إمكانية

  2020واملزعم إقرارذا يف عام  واألساتذة املساعدين باجلامعات

أنه مبجرد انتهاء اجمللس األعلى للجامعات من دراسة ذذه ، الوزارةوضحت وأ

بشأنها على مستوى رجالس  جامعيسوف يتم إرساهلا للجامعات إلجراء حوار  تاملقرتحا

 األقسام العلمية ورجالس الكليات.

مجيع وسائل اإلعالم املختلفة بتحري الدقة واملوضوعية  الوزارةت ويف النهاية ناشد

للتأكد من احلقائق قبل نشر  باجمللسيف نشر احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية 

 .ومات ال تستند إىل أي حقائقمعل

 

 : ملحوظة

السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جملس الوزراء، بتوضيح احلقائق للمواطنني، يف ضوء اهتمام 

ساعة طوال  24( على مدى 0227927407أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي ) اتأي شائعبرجاء اإلبالغ عن 

 (.rumors@idsc.net.eg) اإللكرتونيإرساهلا عرب الربيد أو أيام األسبوع، 

mailto:rumors@idsc.net.eg

