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:يف جمال التنمية: أوال 

  علومددات إصدددار النشددرة الشددهرية لل

متضدددددد نة2022يوليددددددو عدددددد   ددددددهر  

ان السددددددددك»بعنددددددددوان املوضددددددددوع ا و 

وع الثداني املوضد ، « والزيادة الطبيعية

« ياسدية قطداع املشداركة الس  »بعندوان  

قطددددداع »، املوضدددددوع الثالددددد  بعندددددوان   

 « العشوائيةاملناطق 

 دولية املؤ رات والتعليقات اجلإعداد

.يوليولنشرة  هر

  لددي بأع ددا  اتسددتعارة والددرد عالقيددا

اتستفسددددددددددارات و قددددددددددديم خدمددددددددددة  

.كتبةاملمعلوما ية لل رتددي  علي 

 الددددرد علددددي الفاكسددددات الددددواردة مدددد  

جملددددددس الددددددوزراء ووزارة الت طددددددي  

لدددواردة والتن يدددة احملليدددة واملكا بدددات ا 

.امل تلفةم  اجلهات 

 ص البياندددات اةاصدددة برتاخدددي إعدددداد

املبددددددددددداني الصدددددددددددادرة مددددددددددد  اإلدارات   

  اهلندسددية با حيدداء لل حافظددة عدد    

ا  ددددي متضدددد نة 2022يوليددددو  ددددهر 

–ة  ددداريل الرخصددد–الرخصدددة رقدددم )
م اسدددد–مهندسددددي املشددددروع –املوقددددع 

عدددد –نددوع املددب  –طالددا الرخصددة 

لدي طلدا   وذلك بناء ع(املب طوابق 

0مركز معلومات جملس الوزراء 

16

–للقاءات ا-االجتماعات  : ثانيا 
:  الندوات

مددير  ة مت عقد اتجت اع الشهري برئاسد 

لقدرار  مركز املعلومات ودعدم اختداذ ا  عا  

بددددددددداملركز مدددددددددديري اإلدارات والسدددددددددادة 

مدددددددديري مراكدددددددز معلومدددددددات والسدددددددادة 

 الع دد  ا حيدداء واملددديريات ملناقشددة سدد    

حللدددو  واملشددداك  الددده  عوقدددا وإ دددادا ا

.هلااملناسبة 
 

 

:لعلوماتتقييم نشرات امل: ثالثا
علومددددات قامددددة جلنددددة  قيدددديم نشددددرات امل

لومددددات لل سددددتويات بتقيدددديم نشددددرات املع 

.ا حياءالواردة م  

 

 

:ين املتابلعة الدعم الف: رابلعا

مليدانيدددة قامدددة إدارات املركدددز باملتابعدددة ا

والدددددددددعم الفدددددددد  لوحدددددددددات ومراكددددددددز  

–ت مدددددددديريا) املعلومدددددددات لل سدددددددتويات 
 (.أحياء
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كتابنبذة خمتصرة عن حمتويات ال
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ادية، عدد  كشددفة وزارة الت طددي  والتن يددة اتقتصدد

أدوات أنددددا إاانأددددا بأط يددددة التطددددوير الدددددائم ملندددداط  و

لتزامددات وآليددات اةطدد  التن ويددة، و ا دديأا مددع ات    

ة املسددتدامة الدوليددة ملصددر ي  قيددق أطدددا  التن يدد   

دي  رؤيدة  ا ممية، وا ساقًا مع متطلبات  طدوير و د  

لدد   ، جدداء  طددوير منظومددة الت طددي  ع    2030مصددر 

تضدددد   رأس أولويدددات الدددوزارة فدددد  الوقدددة الدددراط  لي    

ةطدددة  طدددوير املنظومدددة املتكاملدددة إلعدددداد ومتابعدددة ا

ا  اتسدددددتث ارية والددددده   عدددددر  بأنهدددددا ذلدددددك النظددددد    

حلكومدددة اإللكرتونددي املتكامدد  الددطي يددرب  وحدددات ا     

لقوميددة العامدة الده  قددو  بدعدداد ومتابعددة اةطد  ا    

ن يددددة  والقطاعيددددة واملكانيددددة، فدددد  ضددددوء أطدددددا  الت    

عدددددة املسدددددتدامة، وذلدددددك لطلدددددا اتسدددددتث ارات ومتاب 

وزارة حة أوضدددو .التن دددوي نفيدددططا و قيددديم أدائهدددا   

قيددق مددا الت طددي  أنددا  هددد  طددطة املنظومددة إ    

 :يلي

ية وأطددا   رب  أطدا  التن ية املستدامة ا مم: أوًت

ة، بربندددام  ع ددد  احلكومدددة املصدددري2030رؤيدددة مصدددر 

ططا جهددات وكدطا بكد  املشددروعات التن ويدة الدده  نفد    

جهددات اإلسددناد  كددك كدد : ثانيأددا.اإلسددناد ي مصددر

 تن وية الرئيسية والفرعية م  صياغة خططها ال

مقرتحددددددات  لددددددك اةطدددددد  مدددددد  خددددددال      و قددددددديم 

ه  دتالء   اتسدت ارات اإللكرتونيدة لطلدا الت ويد  والد     

  بسدي   مع طبيعدة جهدات اإلسدناد امل تلفدة، حيد  مت     

ا سدددلو  و سدددهي   لدددك اتسدددت ارات لتدددتم  عب تهدددا ب 

عا ها ي طدطة اجلهدات علد   قدديم مشدرو     الطي يساعد 

 .صورة متكاملة

ندددددداء البنيددددددة   كددددددوي  اللبنددددددة الرئيسددددددية ي ب  : ثالثأددددددا

هددددات املعلوما يددددة حددددو  املشددددروعات املقرتحددددة لكدددد  ج  

ة ا مميدة،  اإلسناد، مبا خيد  أطدا  التن ية املسدتدام 

ا، بأطددددافها ومؤ دددرات قيددداس أدائهددد2030ورؤيدددة مصدددر 

ع ليدة  وكطلك برنام  ع   احلكومة مبا يسه  م 

 .متابعتها

 ع لية اختيار إ احة قدر كب  م  الشفافية ي: رابعأا

تدامة املشدددروعات املدرجدددة ضددد   خطدددة التن يدددة املسددد   

  للدولدددددة مددددد  خدددددال   وحيدددددد معددددداي  احلكدددددم علددددد     

ّكدد  قاعدددة املشددروعات واملفاضددلة في ددا بينهددا، ك ددا   

قتصددادية البياندات املتاحدة مد  إعددداد و طدوير خطد  ا     

ط  أن لألقدددداليم السددددبعة ملصددددر، ك ددددا  سدددد   لل ددددوا 

ائ دددة  يتعدددر  مددد  خالهلدددا علددد  كددد  املشدددروعات الق     

نددة واحلدد ،   بنطدداإ إقلي ددا أو حمافظتددا أو حتدد  املدي   

 .القسم أو القرية، الشياخة اله يقطنها
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رقمالقانون،املنقض ا سبوعالسيس ،عبدالفتاحالرئيسأقر

يتض  ىوالطاملوحد،العامةاملاليةقانونبدصدار2022لسنة6

لدولة،لالعامةاملوازنةإعدادومراح  سسجديدةفلسفة

وينص.لرقابةواوالتحصي الصر وأحكا  نفيطيهاع فضال

لدولة،اموازنةإلعدادجديدنظا خلقعل اجلديدالقانون

فاءةكرفعبهد ،«وا داءالربام موازنة»مس   ة

 صصةاملاتعت اداترب خال م العا اإلنفاإوفاعلية

النظا ش  يحي  قيقها،املرادبالنتائ احلكوميةللجهات

واإلدارى،وظيف والاتقتصادىللتصنيفوفًقااملوازنة بو أن

الفرتةإصدارطاراملقرددللقانونالتنفيطيةالالئحة ددأنعل 

املطبقةالدوليةاي املعضوءف  صنيفك  قسي اتدداملقبلة

يها قتضخاصةتعتباراتالقانونوأجاز.الشأنططاف 

وا أبأوبرام ض   درجأنللبالدالعامةاملصلحة

بعضلإمجاليةاعت اداتللدولة،العامةباملوازنةاتست دامات

اتقتصادىبالتصنيفالتقيددونعامةاحتياطياتأواجلهات

أوميةالقواحلت يةاتلتزاماتملواجهةوذلكا بوا ؛هلطة

لدىمراعا هاس يتملالت اتلتزاماتأواملصروفاتأوالطارئة،

يراع أن علالقانونونص.للدولةالعامةاملوازنةمشروعإعداد

نسبةةالواحدللجهةإمجاليةكاعت اداتي درجمايتجاوزأت

جلهدةاططةتست داماتاملدرجةاتعت اداتإمجا م 5%

موازناتذلكم يستثن أنعل للدولة،العامةباملوازنة

القانونصنك ا.العلياالدستوريةواحملك ةاملسلحة،القوات

م %5نسبةعامةكاحتياطياتيدرجمايتجاوزأتعل 

 وزعأنل عللدولة،العامةاملوازنةاست داماتأوبرام إمجا 

 قسي اتوأبوا عل املاليةالسنةخال اتحتياطياتططة

املعاي طارإف الفوائدذلكف مباامل تلفة،اتست دامات

 جملسعل املاليةوزيريعرضهاالت 

وا داءلربام املوازنةالكام للتطبيقمهلةالقانونوأعط .الوزراء

السنواتطةطخال يتمأنعل مقبلة،سنواتأربعغضونف 

 .جلديداالنظا  طبيقمعيناسامباالرقابةنظا  طوير

إنشاءانونالقوحظراةاصةواحلساباتالصناديقإنشاءحظردد

ف تض  يأنعل منفرد،بقانونإتخاصةوحساباتصناديق

حمددةواست داماتلربام معينةمواردختصيصبنودة

 .اةاصةواحلساباتللصناديق

عل صةاةاواحلساباتالصناديق  عدأنعل القانونونص

واحدة،حدةوللدولةالعامةاملوازنة تض نهاالت اجلهةمستوى

مبوافقةشرطببينها،في اوأرصد هااعت ادا هابكالنق جميزا

عل القانونرحظك ا.املاليةوزارةرأىأخطبعدامل تصةالسلطة

باسمأوبامسهاحساباتفت بالدولةاإلداريةاجلهاتمجيع

إتاملركزىالبنكخارجهلاالتابعةاةاصةواحلساباتالصناديق

أنعل صفرية،احلساباتططة كونأن ريطةاملالية،وزيرمبوافقة

خاصةاتحسابفت أيضأاالوزيرومبوافقةذلكم يستثن 

أو ربعات م تلقاةملااملركزىالبنكلدىاملسجلةبالبنوك

واستثن .ةللدولالعامةاملوازنةخارجم من أوطباتأوإعانات

جهز ها،أومجيعالقوم ا م وطي ةالدفاع،وزارةجهاتالقانون

الصح للتأمكالعامةواهلي ةالصح ،للتأمكالعامةواهلي ة

القوميةللهي ةالتابعةوالتأميناتاملعا اتوصناديقالشام ،

باستث ارعلقيتفي اللربيد،القوميةواهلي ةاتجت اع ،للتأمك

يةاتجت اعالرعايةصناديقاستثناءوكطااملودعك،أموا 

دد.اإلداريةباجلهاتبالعاملكاةاصةالتأمكوصناديقوالصحية،

 والتعليمللصحةنساختصيص

بش ونتصةامل الوزارةمعبالتنسيقاملاليةوزارةالقانون،وألز 

والتعليم،حةللصاحلكوم اإلنفاإم نساختصيصالت طي ،

 إلمجا ،االقوم النا  م العل  والبح اجلامع ،والتعليم

27

امللعاش املبكر 
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
 ملوضوع ا و ا

 زيادة الطبيعيةوالالسكانقطاع 
:السكان التقديري  عداد -1

2022/ 7/ 5: البيان اريل  . .                  اجلهاز املركزي للتعب ة العامة واإلحصاء: البيان مصدر

 التعليق

 قدددددددددددددير عدددددددددددددد السددددددددددددكانمت -1

باسددددت دا  معددددد   ددددو 2022لسددددنة

جلهداز  حسدا  قدديرات ا  % 2.4سنوى

املركدددددددددددددزى للتعب دددددددددددددة العامدددددددددددددا 

 .واتحصاء

% 51الدددددطكور ل مجدددددالي نسددددبا  -2

 %49ونسبا اإلناث 

 الصددددارة حدددي ا ربعدددك  ييدددأ ي -3

مدددددد  امجددددددا  عدددددددد   % 41بنسددددددبا 

% 25نسدبا  السكان يليا حي فيص  ب

وحدد  % 18ثددم حددي اجلندداي  بنسددبا   

وأخدددد ًا حددددي % 11السدددويس بنسددددبا  

 % 5عناقا بنسبا 

احلي 

 عداد السكان التقديري

عدد اتسر(نس ة ) باتلف 
متوس  عدد 

افراد اتسر

امجالياناثذكور

474594483192290230734السويس1

152757146318299075747694اتربعك2

10343698545201981504954فيص 3

412653744678711196784عتاقة4

7702471166148190370484اجلناي 5

4219413983068202472050624اإلمجالي

11% 

36% 25% 
10% 

18% 

     ال  ا 

 ال نا    تا        اال ب    ال    
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
:ظة اعداد السكان حسا احلالة التعلي ية باحملاف طور -2

2022/ 7/ 5: البيان اريل  واإلحصاء                           اجلهاز املركزي للتعب ة العامة : البيان مصدر

البيان

عدد السكان التقديريعدد السكان التقديريعدد السكان التقديري

2021عا  2020عا  2019عا  

امجاليانث ذكرامجاليانث ذكرامجاليانث ذكر

361794895085129369174994986866378035114888951أمي

248892326548154253972374049136260072431050317ايقرأ ويكت

أق  م  

جامعي
156221319728819159411346629407163241378930113

378673513272999386393584974488395663670976275جامعي

 :التوصيات 

صددب  ي السددويس امدد   املركددز باتسددت رار ي بددط  اجلهددد مدد  أجدد  حمددو اتميددا حتدد  ت ي   يوصدد  -1

 .واحد 

ة أو التقنيدددة حيددد  املركدددز بزيدددادة اتطت دددا  بدددالتعليم الفددد  مددد  كافدددا الندددواحي العل يددد  يوصددد  -2

 .اجلامع  ل  التعليم لزيادة اتقبا  ع. يالحظ ان عدد اجلامعيك اكثر م  عدد اق   م  جامع  
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1 30 

اإلحصدددددددددددددددددددددداء تجت اعية  طور أعداد السكان حسا احلالة ا-3

( :سنة 65–سنة 15م  س  ) 

 التعليق

طي  مل عددددد الددد ار فددداع  . 1

إ  2020يتزوجوا م  عدا   

 3230مبقدار 2021عا  

وجك عدددددد املتددددز ار فددددع . 2

إ  عددددددا  2020مدددددد  عددددددا   

 6650مبقدار 2021

لقك م    عدد املطار قع . 3

2021إ  عددددددا  2020عددددددا  

 216مبقدار 

 :التوصيات 

اتسددددددددددددت رار ي  نفيددددددددددددط

بد   الربام  امل ططة م  ق

مديريدددددددددددددددا التضدددددددددددددددام   

اتجت دددداعي والدددده  ع دددد  

علددددددددد  رعايدددددددددة ا رامددددددددد    

 واملطلقك

البيان

عدد السكان التقديريعدد السكان التقديريعدد السكان التقديري

2021عا  2020عا  2019عا  

امجاليأنث ذكرامجاليأنث ذكرامجاليأنث ذكر

734425427112771382313522511345648428953505137794أعز 

131022136219267241139120137960277080142459141271283730متزوج

738024912322926970246113158171372520232339أرم 

125336504903294260318973301361769189مطلق
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1 31 

اإلحصدددددددددددددددددددددداء :معد  الزيادة الطبيعية  طور -4

 : التعليق 

 لصحية  معدتت املواليد  واخنفاض معدتت الوفيات  نتيجة  طوير و  سك اةدمات اار فاع -1

 :التوصيات

للحد  علد  اسدت دا  وسدائ      ضرورة بط  مزيد م  اجلهد ي جما  التوعية ي مجيع اجلهات املعنية بالقضية السدكانية 

  نظيم اتسرة مع  وضي  املشاك  اتقتصادية اله  نبع م  الزيادة السكانية 

2022/ 7/ 5: البيان اريل  واإلحصاء                           اجلهاز املركزي للتعب ة العامة : البيان مصدر

العا  

ةالطبيعيمعد  الزيادة معد  الوفياتمعد  املواليد

معد  ف  ا لفمعد  ف  ا لفمعد  ف  ا لف

201919.85.414.4عا 1

202018.95.813.1عا 2

202118.1711.2عا 3

2019 2020 2021

19.8
18.9 18.1

5.4 5.8
7

14.4
13.1

11.2

م    الم ال   م    ال   ات م    الز ا ه الطب   ة
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء
 ملوضوع الثانيا

 ملشاركة السياسيةاقطاع 

:جدو  اتنت ابات -1

احلي 
سنة 18 عداد السكان 

فأكثر

عدد املقيدي  ي جداو 

اتنت ابات

عدد احلاصلك عل  بطاقة 

انت ا 

62759183871183871السويس1

2033717007570075اتربعك2

1373476367263672فيص 3

535241176511765عتاقة4

100769121068121068اجلناي 5

557770450451450451اإلمجالي

2022/ 7/ 5: البيان اريل  مديرية ا م                                                                      : البيان مصدر

:جملس الشعا والشورىاملقاعد اله  شغلها املرأة ي اجملالس الشعبية احمللية وعدد -2

العددالبيانالبند 

1

 
جدو  اتنت ابات

1عدد املقاعد اله  شغلها املرأة ي جملس الشعا

0عدد املقاعد اله  شغلها املرأة ي جملس الشورى

0امجالي املقاعد ي اجملالس الشعبية احمللية

0بية احملليةعدد املقاعد اله  شغلها املرأة ي اجملالس الشع

2

ظة اتحزا  السياسية باحملاف

عل  حسا أمساءمقس ة )

  اتحزا  السياسية ي ك

(حمافظة

قا عدد اعضاء جملس الشعا طب

تنت اءا هم احلزبية

1مؤ ر

1التج ع

1أخرى

1أخرى

1اخرى

0عدد اعضاء جملس الشورى طبقا تنت اءا هم احلزبية

2022/ 7/ 5: البيان اريل  مديرية ا م                                                                      : البيان مصدر
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء  ملوضوع الثال ا

 العشوائيةاملناطققطاع 

: التلوث البي ي باحملافظة مصادر -1

2022/ 7/ 16: البيان اريل  . إدارة   ون البي ة باحملافظة: البيان مصدر

املواقع املضارةالبيان 

اتلف  عداد السكان املضاري  ب

نس ة
  ا  نسبة السكان املضاري

امجالي السكان
اناثذكور

للصر  الصح ABBت يوجد  لوث لوجود حمطا معاجلا صر  صحي1

ت يوجد  لوث لوجود حمطة معاجلا الصر  الصناع  مبنطقة ا دبيةصر  صناعي2

قناةت يوجد  لوث لوجود صر  زراع  داخ  ا راض  الزراعية يصر  عل  الصر  زراعي3

مقالا ق امة4
مل لفات الصلبةوادارة ت يوجد  لوث لقيا  جهاز التج ي  والنظافة باحملافظة بددارة منظومة ا

املدف  الع وم  لل حافظة

تيوجد صر  خملفات داخ  املناطق السكانيةصر  خملفات5

مصانع طو 6
ة وحاصلة عل  تيوجد  لوث ويوجد مصانع طو  امسنت  فق  مبنطقة عتاقة الصناعي

املوافقة البي ية

داف  ت يوجد ملوثات ويوجد مصانع امسنة مبنطقة الصناعات الثقيلة ومجيع ممصانع أمسنة7

قة البي ية ركات ا مسنة مربوطة عل  الشبكة القومية ومجيعها حاصلة عل  املوافاخرى8
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اإلحصدددددددددددددددددددددداء : باحملافظة احملافظة عل  البي ة منشات -2

:و ركات النظافة باحملافظة مجعيات -3

احلي 
حدائق 

 ةعام

عدد احمل يات 

الطبيعية

مقالا ق امة 

ومداف  صحية
 يحمطات رصد بي

مصانع  دوير 

الق امة

حمطات معاجلة 

صر  صحي

حمطات 

معاجلة 

صر  زراعي

عدددد واحددد مقلددا تيوجد25السويس1

5و للق امة بالكيل

طريددددق السددددويس  

اإلمساعيليدددددددددددددددددة 

الصدددددددددددددددددددددحراوي  

مدددددددف  صددددددح   و

معت ددددددد بنطدددددداإ  

ح  فيص  

عددددد واحدددد حمطدددة 

لرصددددددددددددد اهلددددددددددددواء 

متحركدددة بالنسدددبة 

ة لل ناطق الصناعي

ي يبها  بكة رصد ب

مصنع 1عدد 

لتدوير الق امة

عدد واحد حمطة 

جم عة ملعاجلة 

الصر  الصحي 

(ABB)

تيددوجددددددد

تيوجد6اتربعك2

تيوجد7فيص 3

تيوجد10عتاقة4

تيوجد4اجلناي 5

52011110امجالي احملافظة

2022/ 7/ 16: البيان اريل  . إدارة   ون البي ة باحملافظة: البيان مصدر

2022/ 7/ 16: البيان اريل  . إدارة   ون البي ة باحملافظة: البيان مصدر

احملدددافظدددة

جهود حمليات ركات نظافةمجعيات نظافة

عدد 

املعدات

عدد الع ا 
عدد 

املعدات

عدد الع ا 
عدد 

املعدات

عدد الع ا 

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

امجالي 

احملافظة
ددد121539دددددددددددددددددد



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

الدعم امليداني 

للمستويات األقل
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 متابلعة الدعم امليداني للمستويات األقل 

 «تقرير الدعم امليداني ملراكز امللعلومات»
 3: وحدات 8: مديريات  5: مراكز معلومات حي 

نقاط الضلعفنقاط القوةتابلعتهااألنشطة اليت مت ماســـم املوقعم

حي السويس1
متابعة كافة أنشطة  

املركز

احلكومة اإللكرتونية 

قواعد البيانات
هريةعد  اصدار النشرة الش-

اتربعكحي 2
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-ياناتالسجالت و قواعد الب

حي فيص 3
متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات والسجال

واةط 
-

حي عتاقة4
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرة وقواعد البيانات

والسجالت

ح  اجلناي 5
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرةو قواعد البيانات

والسجالت
ريةعد  إصدار النشرة الدو

6

التضام   

/ اتجت اعي 

الش ون 

اتجت اعية

متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات السجال

 يز النشرة واةط 
-

الش ون الصحية7
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-اتالسجالت وقواعد البيان

الزراعة8
متابعة كافة أنشطة  

املركز

واعد ق-السجالتاةط  

البيانات
ريةعد  إصدار النشرة الدو

مالرتبية والتعلي9
متابعة كافة أنشطة  

املركز

قواعد البيانات اةط 

السجالت
-

القوي العاملة10
متابعة كافة أنشطة  

املركز

التحدي  للقطاعات  

اتالسجالت قواعد البيان
ريةعد  إصدار النشرة الدو

الدعم امليداني  

للمستويات األقل




