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 األدلة املعلوماتية
 

سلللة لللةة ألهم ة بيا ات الملل اتتية ال اة اه اتتي  اة 

 صلللعم اإل ارألامل اتت ة  ة تةعاا ات لال تثسلللبقتلم    ل  

 االسبقتلم هاتت امأل   لك االسبقتلم ات  اال.

ش  اتتية الل هاتتي  ة ب يا ه هبا يذه ات ة ةة  ل

ص ، اتكالملل  ص  ال  ال ا سبقتلم هات  ل  اتت اتت    ة  لال

، ههزامل اتتصللل   اقل ات  مصلللة اتتصللل  ة، هات لك اتت ة  

اتبخ اط، ههزامل اتتلتاة ... اتخ، هذتك  هعف  أصللللال اتق ل ة 

االقبصللللللأل للة، هت  لللألل ات اال  لللتب  مال اتبال   للع   ال 

االقبصلللأل اتتصلل   هاي  ة اتبشللل كلل اتبال   ع   اتل  اإل 

  ال ه.ق ل
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 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاءتعريف ب
يقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر وفي مصر  لإلحصاءهو الجهاز الرسمي  ▪

 .والتعداد السكانيكل البيانات االحصائية 

" من 6المركزي للتعبئة العامة واالحصاء طبقا للمادة "تم تأسيس الجهاز  ▪

الجهة الرسمية لتوفير  يعدو ،1964لعام  2915 قرار رئيس الجمهورية رقم

بهدف التخطيط للدولة، وفقا للمعايير الدولية  البيانات واإلحصاءات والتقارير

يلعب دوًرا هاًما في صنع القرار حيث ، وتقييم السياسات واتخاذ القرارات

يمكن كما ، يحقق التوازن بين االحتياجات االجتماعية والمتاحةوالحكومي، 

منها الوزارات واألجهزة  ،أخرى توفر البياناتجهات للجهاز االستعانة ب

والسلطات والجامعات ومراكز المعلومات والمراكز البحثية والمنظمات 

موارد بشرية جيدة التدريب وخبراء تقنيين من  ، يتوافر لدي الجهازالدولية

 .مستوى عاٍل ويعتمد على الحوسبة مؤخراً 

عدة تطورات، إال  1999م شهد الموقع االلكتروني للجهاز منذ إنشائه عا  ▪

حيث يضم قسماً لنظم المعلومات ، أن التحديث الحالي هو األكبر من نوعه

وسعياً لتفعيل دور الجهاز  ،الجغرافية يحوي خرائط لعرض البيانات اإلحصائية

في نشر الوعي اإلحصائي والتفاعل مع زوار الموقع، فقد أضيفت نافذة 

مع الجمهور للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، إضافة إلى صفحات  للحوار

 الجهاز على شبكات التواصل االجتماعي. 

قياس مدى  حيث أنارتباطًا وثيًقا باإلحصاءات، ترتبط عملية التنمية بالبلد  ▪

نجاح الخطط التنموية، يأتي من خالل البيانات والمعلومات والمؤشرات 

موجرافية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، اإلحصائية عن المتغيرات الدي

وهو ما يظهر أهمية العمل اإلحصائي بالنسبة للدول الراغبة في إحداث 

 (7)دشن الجهاز ، لذا تنمية شاملة، وتحقيق الرخاء والرفاهية لسكانها

لتطوير العمل اإلحصائي والقائمين عليه، منها إنشاء جمعية شباب مبادرات 

ين، والتدريب على أحدث برامج التحليل اإلحصائي اإلحصائيين المصري

 )دورات تدريبية متخصصة(، والتعامل مع السالسل الزمنية للبيانات.

 

نظراً الستناد صناع السياسات وواضعو الخطط إلى البيانات المتاحة عند و ▪

 ،للتعرف على الواقع ولتحقيق االستغالل األمثل للموارد ةخطط التنميوضع 

لذا يقدم الموقع االلكتروني للجهاز حزمة من اإلحصاءات والبيانات التي 

تغطي كافة األنشطة االقتصادية والخصائص االجتماعية والديموجرافية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
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والبيئية وإتاحة كل تلك البيانات لمتخذي القرار والباحثين وجمهور 

ر المواطنين، متبعين في ذلك كافة المبادئ واألصول المهنية والمعايي

 الدولية.

 

 :أم ا  ارحصلءال اتبال    م  هل اتجهلز ▪

 األسواق والسلع ✓ االقتصاد الكلي ✓

 التعليم والتدريب والبحث العلمي ✓ االستثمار المحلي واالجنبي المباشر ✓

 التجارة الخارجية ✓ التجارة الداخلية ✓

 االمن والسالمة ✓ التعدادات ✓

 الرياضة ✓ التنقيب والتعدين ✓

 الرعاية الصحية ✓ الدعم ✓

 الزراعة والموارد المائية واالمن الغذائي ✓ المالية العامة والحسابات القومية ✓

 الشباب ✓ السياحة ✓

 الضمان االجتماعي ✓ الصحافة واالعالم ✓

 الفقر ✓ الصناعات التحويلية ✓

 الطفولة واالمومة ✓ المرأة ✓

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ✓ الدخول ومستوي المعيشة ✓

 والتخزين تواالتصاالالنقل  ✓ المرافق والخدمات ✓

 سوق العمل ✓ ريادة االعمال ✓

  ديموجرافيا ✓

 واالحصاء ةاجلهاز املركزي للتعبئة العامرؤساء 

 الفرتة االسم
 1981:  1964 فريق / جمال الدين محمود عسكر

 1991: 1981 لواء / مختار عوض

 - لواء / فاروق سعيد عبد العظيم

 - لواء / إيهاب علوي

 حتى االن 2005 لواء / أبو بكر الجندي 
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 للجهاز واهليكل التنظيميالقيادات 
 

 
 
 

 املكاتب والفروع اإلقليمية للجهاز
 له إل ب ا    لتت قع االتكب همال تةجهلز قلئتة  ضا ابستلء هاتيل

هاتبةا  ملل ت الألال ابقلتاا اتتخبة ة ت ه تة هس اة امجلز االاتلل، 

 ه ضا ابقلتاا اتبلتاة:

 قةاا ات جه ات    إ • قةاا ات لي ل اتك  ىإ •

 إقةاا ات جه ات  ةال • إقةاا قللل ات   س •
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 إصدارات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء
 

اتت ئ تاإل هابخذ   احبالجلل بل   إصعامال اتجهلز تبغ ال ةل ة 
اتل     ب ل إصعاميل اةى حاثات  ام  ال اتعهتة، هم بي ضهل اإل 

 :اتبلتال
 
 

 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين - شه  ة

 القياسية ألسعار المنتجيناألرقام  -

 متوسط أسعار المستهلك الهم السلع الغذائية -

 متوسط أسعار اهم مواد البناء" التجزئة" -

 بيانات التجارة الداخلية -

 بيانات التجارة الخارجية -

 الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية -

 النشرة المعلوماتية -

 م ع 

 سل  ة

 مجلة إحصاء مصر -

 العاملةالقوي بحث  -

 إحصاء اإلنتاج الصناعي -

 نشرة القطن -

مصف 

 سل  ة

 حصر المركبات -

 حوادث السيارات والقطارات -

 العامإحصاءات مالية لشركات قطاع االعمال العام والقطاع  - سل  ة

لشركات قطاع االعمال العام والقطاع  المؤشرات االقتصادية -

 ما عدا البنوك وشركات التامين العام

 مؤشرات مالية لشركات القطاع الخاص االستثماري -

 المؤشرات االقتصادية والمالية للهيئات االقتصادية -

األجانب العاملون في القطاع الحكومي وقطاع االعمال العام  -

 والقطاع العام

 الزواج والطالق -



 

- 7 - 
 

 االتصاالت السلكية والالسلكية -

 مدخرات االفراد لدي اوعية االدخار الرئيسية -

 التقرير السنوي إلحصاءات البيئة -

 صناعيةأسعار المواد والمنتجات ال -

  / البيئة / السياحة/ المرافق العامة المالية –مصر في ارقام  -

 الثروة الحيوانية -

 القطن الشعر -

 لإلنتاج الزراعياألرقام القياسية  -

 الدخل الزراعي -

 استصالح األراضي -

 العالقات االقتصادية بين مصر والواليات المتحدة -

 الموفدون في الخارج لمهام علمية -

 حوادث السيارات والقطارات -

 

 

 أهم املراكز التابعة للجهاز
 مراكز دراسات وخدمات .1

 املكتبة العامة –أ 
 العامةقسم من اقسام العالقات وتتبع  ▪

لشئون مكتب رئيس  المركزية باإلدارة

 ةعديد ةمقتنيات علمي ويتوافر بهاالجهاز 

من مراجع ودوريات ونشرات  ةومتنوع

يصدرها الجهاز  التيسواء  إحصائيةوأبحاث 

 والمحلية والدولية العربيةو الهيئات أ

األخرى ويمكن للباحثين والدارسين من 

عليها  االطالعداخل وخارج الجهاز 

 ودراساتهم.لتدعيم أبحاثهم  وتصويرها
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 المواليد-العاممن جميع اصدارات الجهاز مثل )التعداد  ةوتضم سالسل زمني ▪

حصاءات إ-تجاره خارجيه -حصاءات ثقافيه إ-األسعار-والطالقالزواج -والوفيات

شتى المجاالت  في ةيضا موسوعات علميأاالقتصاد( و- التعليم-ماليه 

 ةأساتذ-الجامعاتمن الباحثين )طلبة  مختلفةفئات  ، ويرتادهاالعلمية

الخ،  .... االعمال( رجال-المختلفةالهيئات  موظفي-الجهاز موظفي-جامعات

النشرات للباحث  تاحة سالسلإالخدمة داخل المكتبة عن طريق  وتتوافر

بنقل البيان أو الجزء المطلوب الحصول عليه بصورة ورقية متاحة سواء لتصوير 

 المراد.

 املركز القومي للمعلومات – ب 

تطورت أساليب العمل لتواكب الثورة التكنولوجية في المعلومات ولتتيح  ▪

الفرصة لمتخذ القرار وتساعد على تقصير الوقت وتقليل الجهد وسهولة التنبؤ 

 بالمستقبل.

ونظرا لطبيعة عمل الجهاز وتشابك اعماله مع العديد من الوزارات والمصالح   ▪

د من تطوير العمل داخليا من النظام اليدوي الي نظام الحكومية كان الب

عداد دراسات إيسهل من حفظ البيانات والمعلومات وسهولة استدعائها و

 استنباط نتائج تسهل مهمة متخذ القرار.ووابحاث عليها 

في شكل الخارج من  وأيحصل عليها المركز من الداخل  التيالبيانات  وتكون ▪

مها وتحليلها ثم ييتم تقيو ،مطبوعات أوعلى وسائط ممغنطة سجالت 

 )مواليد،تحت عناوين محددة مثال لتصبح متجانسة ومن ثم توضع تجميعها 

، ثم يتم بياناتالقواعد تحمل على ثم  الخ(...... سكان هجرة، وفيات،

  .واتاحتها لمستخدميها تحديثها دورياً 

 -: فيما يلي للمعلومات القوميمصادر بيانات المركز وتتمثل  ▪

- 5)الجهاز شهريًا وسنويًا أو كل عدة سنوات يجمعها  التي اإلحصاءات -

 .سنوات( 10

 .الهيئات بتجهيزها هذه تقومإحصاءات الوزارات والهيئات المختلفة التي  -
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 .البنوك العالمية للمعلومات -

 اإلحصاءات الصادرة عن األمم المتحدة. -

 -في:  مستخدمي البيانات"" للمعلومات يالمركز القومعمالء ويتمثل   ▪

 الجمهورية رئاسة ✓ الحكومة ✓

 مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ✓ المعنية الوزارات ✓

 الخاص  القطاع العام والقطاع  ✓ األبحاث  الهيئات ومراكز  ✓

 القنصليات األجنبية ✓ البنوك ✓

 الهيئات العامة ✓ األفراد ✓

 الدوليالبنك  ✓ المتحدة األمم ✓

  الفاو ✓

بإحدى الطرق  الحصول على البيانات من المركز القومي للمعلوماتيمكن و ▪

 -االتية: 

خدمة  وهي انترنت-في نظام مصر  االشتراكلكترونياً عن طريق إ -

 المطلوبة.على البيانات  الحصول بهافورية يستطيع المشترك 

 التليفون.عن طريق خط  االتصال -

المركز القومي للمعلومات الموجود بشارع صالح التوجه لمقر  -

علي شكل وطلب البيانات المتاحة ، القاهرة –نصر  مدينة سالم

  .مطبوعات أو وسائط ممغنطة

 مركز التوثيق وامليكروفيلم –ج 
 لالستشارات 1970ام عمركز ال أنشئ ▪

لخدمة مجال التوثيق والميكروفيلم في 

المركزي للتعبئة قطاعات الجهاز 

  .والجهات الخارجيةواالحصاء 

 
 
 
 

 :ما يليمن مهام المركز  ▪
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 .لسهولة التداول والحفظ واالسترجاع ورقمياً  اً ميكرو فيلميجهيز الوثائق ت  -

 .والميكروفيلممراكز التوثيق  بإنشاءاعداد الدراسات المتكاملة الخاصة  -

انتاجه  مما تاالدارة العامة للتوثيق والميكروفيلم ذاكرة التاريخ لكل  دتع -

 لمركزي للتعبئة واالحصاء.ا بالجهاز

 ـــ  :هفيلمي روكيمحتويات المكتبة الم ▪

  2006 حتى 1882تعدادات السكان منذ  ✓

 2013/  2012حتى  1992/  1991التعداد االقتصادي منذ سنة  ✓

سلسلة تاريخية لجميع اصدارات الجهاز منذ انشاءه )التاريخ  ✓

  رقام(أاالحصائي في 

 األحباث والدراسات السكانيةمركز  – د

مركز األبحاث والدراسات السكانية كأحد اإلدارات المركزية بالجهاز  ئأنش ▪

وقد تم تعديل مسماه ليصبح حاليا باسم  واإلحصاء،المركزي للتعبئة العامة 

 -الي: ويهدف اإلدارة المركزية للدراسات والبحوث االجتماعية 

الدراسات والبحوث التحليلية في المجاالت السكانية المختلفة اعداد  ✓

على المستوى القومي بهدف دراسة المجتمعات السكانية من 

والمواليد والوفيات  مثل العمل والبطالةالمختلفة خصائصها  حيث

 .والزواج والطالق لكال النوعين الذكر واألنثى

الديموجرافية، دراسة معدالت النمو وغير ذلك من الدراسات والبحوث  ✓

التنبؤ بخصائص وشكل السكان المتوقع في سنوات قادمة و

 المجاالت مختلف في للمساهمة في التخطيط واتخاذ القرارات

والتنمية وتحديد األولويات للبحوث دراسة العالقة بين السكان و

 .التطبيقية التي يتم إعدادها على المستوى القومي

إجراء البحوث الديموجرافية الميدانية بأسلوب العينات بهدف زيادة   ✓

البيانات وتوفير احتياجات الدراسة والتحليل بالنسبة للمعلومات التي 

 .عها بأسلوب الحصر الشاملييصعب أو يتعذر تجم
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عالقة وثيقة مع المراكز والوحدات المماثلة في جميع أنحاء  نتكوي  ✓

العالم بهدف تبادل المعلومات والخبرات في الموضوعات السكانية 

  .والتي أنشئ المركز لدراستها

تقديم المشورة والخبرة لمن يرغب من الباحثين على المستوى  ✓

 .المحلى والدولي

ء في مصر أو الدول تدريب العاملين في المجال الديموجرافى سوا ✓

المصغرة في التحليل  اآلليةالحاسبات  باستخدام وعملياً العربية نظرياً 

جهزة األمزود بأحدث معمل للكمبيوتر  ، ويوجد بالمركزالديموجرافى

تشخيص المشكلة دراساته وبحوثه  من خالل يتم الجاهزة،والبرامج 

     .علميبأسلوب  الحلول واقتراحالسكانية وتحليل أبعادها 

 علىالقيام بالعديد من األبحاث والمشروعات  هم أنشطة المركزأمن   ▪

 -المستوي القومي: 

o 1996عام  لسكان محافظات مصر اش ه  اتتثاح اتع ت ج ا اة، 

المسح  ،2000وعام  92/93مصر في عامي  في األمهاتبحث وفيات 

المسح ، 2001/2010 يفي مصر عام األطفال مالةلع القومي

من الوجه القبلي بناء على  مراكز (6) السكان في لخصائص الشامل

 .2003طلب منظمة اليونيسيف عام 

o  وتشمل ،صدار "مجلة السكان بحوث ودراسات"إ :اتب ةاةاةاتعماسلل 

 العمالة،مختلف الموضوعات السكانية مثل  فيإعداد الدراسات التحليلية 

التعليم ، الزواج والطالق،  الهجرة ، الوفيات، الخصوبة، السكان،نمو 

وغير ذلك من الدراسات  االجتماعيمستويات المعيشة، النوع 

شــهور، وهى مجلة نصف سنوية تصدر كل ستة  ،الديموجرافية المختلفة

حتى نهاية  عدد( 80) منها ، وقد صدر1971أكتوبر  في منها عددأول  صدر

 . دراسة تحليلية340مل على حوالى تتشو 2010عام 
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شتى المجاالت  فيمصر  فيإعداد كتاب يرصد وضع المرأة والرجل  ▪

 .بصفة دورية حدثوي   والسياسيةاالجتماعية واالقتصادية 

 مصر ويحدث بصفة دورية. فيإعداد كتاب يرصد وضع األلفية اإلنمائية  ▪

اعدة بيانات للمؤشرات ق (Dev-info) إعداد قواعد البيانات مثل قاعدة بيانات ▪

  االجتماعية.

  :والمشروعات السكانية التي قام بإجرائها المركز البحوث همأمن  ▪

 1975 -1974 بحث قياس قصور تسجيل األحداث الحيوية  ✓

 1975 -1974 بحث الخصوبة القومي  ✓

  1982-1980-1978 الرضعبحث فقد األجنة ووفيات   ✓

  1979بحث اختالفات الهجرة الداخلية  ✓

  1980مسح الخصوبة المصري  ✓

بحث قياس أثر اإلعالم على المجتمع المستهدف في مجال الحياة  ✓

  1982-1981األسرية وتنظيم األسرة 

مشروع تقييم مؤشرات الخصوبة وممارسة تنظيم األسرة في مصر للفترة  ✓

  1980-1960من

بحث تدعيم قدرات الجهاز في مجال جمع وتحليل وتقييم ونشر بيانات   ✓

 1986للتعداد  التحليل الديموجرافى –التعداد 

  1986المسح البعدي للتعداد العام للسكان  ✓

 1991 المسح المصري لصحة األم والطفل ✓

المسح القومي لوفيات األطفال بسبب الحمل والوالدة والنفاس بالتعاون   ✓

 Promoting Efforts for Fertility 1992/1993مع وزارة الصحة 

Regulation Egypt – Nov. 1990 Assessment of Quality of Family 

Planning Services in Egypt –May –1992   

  1991 المسح المصري لصحة األم والطفل ✓

 1996بهولندا  (NIDI) مسح الهجرة الدولية بالتعاون مع معهد ✓
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 بالتعاون والوالدة والنفاسالمسح القومي لوفيات األطفال بسبب الحمل   ✓

 1993/  1992مع وزارة الصحة 

رات العاملين في المحليات في مجال التحليل مشروع تدعيم قد ✓

  1994الديموجرافى 

  1995مشروع المالمح الديموجرافية لسكان محافظات مصر   ✓

بسبب الحمل والوالدة والنفاس بالتعاون  األمهات لوفيات القوميالمسح  ✓

   2000مع وزارة الصحة والسكان في عام 

المسح القومي لعمالة األطفال في مصر بالتعاون مع المجلس القومي   ✓

  2001للطفولة واألمومة عام 

الحصر الشامل لخصائص السكان في ستة مراكز مختارة في محافظات  ✓

 2003أسيوط وسوهاج وقنا 

  2008 بحث التربية السكانية  ✓

ل المسح القومي لعمالة األطفال في مصر بالتعاون مع منظمة العم  ✓

 2010الدولية عام 

بالتعاون مع برنامج الغذاء  الزراعيالقطاع  فيمسح عمالة األطفال  ✓

 .2011 العالمي

دراسة أسباب ارتفاع مستوى الخصوبة وأساليب تلبية االحتياجات غير  ✓

محافظة السادس من أكتوبر  األسرة فيخدمات تنظيم  في المتوفرة

 للسكان القوميوذلك بالتعاون مع المجلس 

 :التي يقوم بها المركزبحوث المتعاونة في الالجهات الداخلية والخارجية من   ▪

 للسكان القوميالمجلس  ✓ وزارة الصحة ✓

 المجلس القومي للطفولة واألمومة ✓ للمرأة القوميالمجلس  ✓

 الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو األمية ✓ منظمة الصحة العالمية ✓

 UNDP للسكان اإلنمائي البرنامج ✓ للسكان الدوليالمجلس  ✓



 

- 14 - 
 

 جامعة الدول العربية ✓ العالميبرنامج الغذاء  ✓

  بهولندا INDI معهد ✓

 مجلس دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ✓

   UNFPA صندوق األمم المتحدة لدعم األنشطة السكانية ✓

 مركز قومي للتدريب االحصائي .2

أنشئ المركز القومي للتدريب اإلحصائي  ▪

يعد ، و1970( لسنة 415الوزاري رقم )بالقرار 

أهم المراكز المتخصصة في مجال  من

ووفقاً للهيكل  والتطبيقي،اإلحصاء النظري 

إحدى اإلدارات المركزية  دالتنظيمي للجهاز يع

، والتعدادالتابعة لقطاع اإلحصاءات السكانية 

تعزيز وتنمية المهارات اإلحصائية  ويهدف الي

للعاملين في المجال اإلحصائي وإعداد كوادر 

قادرة على إنتاج إحصاءات اقتصادية 

  واجتماعية عالية الجودة.

 

قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  يعمل المركز على رفع ▪

ومستوى كفاءة القوى البشرية العاملة فيه من خالل تطوير وتنفيذ برامج 

تدريبية متخصصة للعاملين في كافة فروعه اإلقليمية، وكذلك في الوحدات 

اإلحصائية بأجهزة الدولة المختلفة، مما ينعكس على تحسين جودة 

 .ااإلحصاءات التي يصدره

المركز ألن يكون المؤسسة الرائدة على المستوى الوطني يهدف  ▪

واإلقليمي في مجال بناء القدرات اإلحصائية، بوضع المركز في المكانة 

المتقدمة كمصدر رئيسي للتدريب اإلحصائي في مصر وأفريقيا والوطن 

 العربي.
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 مركز تدريب تكنولوجيا املعلومات .3

الوسائل في مجال تكنولوجيا المعلومات ألخذ بأحدث لانشاء المركز  تم ▪

الفنية المدربة لسد  والمساهمة في تنمية القوى البشرية وتوفير العمالة

احتياجات الدولة في هذا المجال، وبما يدفع عجلة التنمية في تكنولوجيا 

 المعلومات ومن ثم زيادة الدخل القومي.

باسية وبالتعاون مع بموقع الجهاز بالع 2001بدأ انشاء المركز مطلع عام و ▪

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واستغرق نحو عام، حيث بدأ العمل 

 .2002بالمركز مطلع عام 

  فيمايلي: وتتلخص أهداف انشاء المركز ▪
 .التوعية بأهمية تكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الدولة -

سد احتياجات وتأهيل العمالة الفنية لتوفير قاعدة من الكوادر المؤهلة  -

 .الحكومة وقطاعي االعمال العام والخاص

المنافسة في األسواق العالمية من خالل توفير كوادر فنية متخصصة  -

 في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم صناعة االتصاالت والمعلومات.

 دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي والقارة االفريقية -

 من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة لمواطني تلك الدول.

التوسع افقياً من خالل انشاء مراكز تدريب فرعية بالمحافظات  -

 لتحقيق االنتشار الجغرافي واستهداف مختلف قطاعات الدولة.

التوسع رأسياً بتطوير العمل داخل المركز من قاعات ومناهج علمية  -

 وكوادر التدريب.

 

حاسب شخصي،  600قاعة دراسية مجهزة بعدد  22من يتكون المركز  ▪

، ICDLبخالف قاعتين الختبار الشهادات الدولية  قاعات محاضرات، 4وعدد 

قاعات  3و سيسكو،قاعات للتدريب واالختبارات لشهادات اكاديمية  3و

خطوط انترنت فائق السرعة  4اإلنجليزية، و اللغة علىللتأهيل والتدريب 

متدرب  2500وتبلغ اجمالي الطقة التدريبية عدد ميجا بايت لكل خط"،  1"

" متصلة بشبكة LANيوميا، جميع القاعات مكيفة ومزودة بشبكة داخلية "

انترنت، ومتوفر بها كافة وسائل التدريب األخرى، ويعمل المركز جميع أيام 

 ساعة يومياً.  12ة صباحاً ولمدة األسبوع من التاسع
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 2017به اجلهاز املركزي للتعبئة واالحصاء خالل عام  قامهم عمل أ
" يعتبر الحدث 2017لسكان واإلسكان والمنشآت لعام لالتعداد العام "

، خاصة انه 2017األبرز للجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء خالل عام 

يعد هذا التعداد الرابع عشر في سلسلة  ،مصر في يأول تعداد الكترون

ذ   باستخدامالتعدادات المصرية، كما أنه التعداد االلكتروني األول الذي نف 

)التابلت( والتي  الكفية المحمولةوسائل تكنولوجية حديثة بالحواسب 

ضمنت شمول ودقة وسرعة استخراج نتائج التعداد من خالل الحصول 

ار والباحثين والدارسين، وغيرهم، وفًقا على بيانات دقيقة لصانعي القر

 للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

 نبذة تارخيية عن التعداد .1
بمراحل تاريخية عديدة، منذ أول إحصاء رسمي عرفه تعداد السكان ر م ▪

، ولكن بعض الوثائق 1882المصريون، ويعتبره مراقبون يرجع إلى عام 

 ذلك التاريخ.  قبللما أكدت انه يرجع التاريخية، 

علمائها  يحصأي بداية القرن التاسع عشر خالل الحملة الفرنسية فف ▪

ماليين نسمة، وفي عهد  3 تعداد السكان بنحوكتاب "وصف مصر"، في 

رف  جرى ما ع 
 
ماليين نسمة عام  4" وبلغ  تعداد النفوس "بـ محمد علي أ

1847. 

منذ بالمليون نسمة، الجدول التالي يوضح تطور التعداد السكاني لمصر  ▪

 وحتي االن:1882في عام  أول تعداد منشور لسكان مصر

 تعداد اإلسكان بالمليون نسمة العام

1882 6.7 

1897 9.7 

1917 12.7 

1947 18.0 

1966 29.0 
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1976 36.6 

1986 48.3 

1996 61.0 

2006 72.8 

2009 76.1 

2012 83.0 

 85.7 2014 يناير

 86.7 2014يوليو 

 88.0 2015فبراير 

 94.8 2017ابريل 

 2017هم إحصاءات تعداد أ .2

 94.8لنحو  2017، وصل عدد السكان خالل عام اإل حاث اعأل ات كلن ▪

ضية بنحو اعاما الم 30بحيث ارتفع عدد السكان خالل الـ  نسمة،مليون 

رتفع أاألخيرة سنة  20 الـ %، وخالل 96.5مليون نسمة بنسبة نمو  46.6

 22 بنحو خالل العشر سنوات األخيرة ارتفعأما  نسمة،مليون  35.5 بنحو

 معدالت النمو تلك مرتفعة جداً. وتعتبر ،نسمةمليون 

ألف  973مليونًا و 22تشير النتائج إلى أن ،  بيةق   ص  اتت لماله اتل  ▪

% من إجمالي وحدات  52وحدة مباني عادية مخصصة للسكن بنسبة 

من إجمالي وحدات المباني تستخدم  % 9.3 بينماالمباني العادية، 

ألف وحدة سكنية  996و  ماليين 8% للسكن والعمل معاً، و 0.4للعمل، 

ألف  334ماليين و 4ألف وحدة خالية مكتملة،  662ماليين و 4خالية )منها 

% من إجمالي وحدات المباني  20.9ن أأي ،وحدة خالية بدون تشطيب(

بدون تشطيب(، النصف االخر مكتملة، ها تقريبا نصفالسكنية خالية منها )

من إجمالي وحدات المباني وحدات سكنية خالية  % 1.4 نحو  بينما

ألف وحدة سكنية مغلقة  887مليون و 2، هذا بخالف تحتاج إلى ترميم

ألف وحدة  159مليونًا و ، و% 6.7 ةـــــلوجود مسكن آخر لألسرة بنسب

فقد بلغ  ، وعليه% 2.7سكنية مغلقة لوجود األسرة بالخارج أي بنسبة 

عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر لألسرة باإلضافة 
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للوحدات السكنية الخالية )المكتملة، والتي بدون تشطيب، والتي تحتاج 

جملة عدد  % من 29.1ألف وحدة بنسبة  498مليون و 12لترميم( 

 الوحدات في مصر.

مليون مصري مقيم  9.5 يوجد،  يعاأل اتتص  اإل  ال اتخلمجأال اإل  ▪

مليون مصري مقيم  6.2بالخارج طـبقاً لتقديرات وزارة الخارجية، من بينهم 

% من إجمالي عدد المصريين في  65.8في الدول العربية، أي ما يعادل 

الدول األوروبية أي ما يعادل مليون مصري مقيم في  1.2الخارج، بينما 

مليون مصري في دول  1.6% من إجمالي العدد، فيما يقيم  13.2

% يليها الدول اآلسيوية وأستراليا بنسبة  16.7، أي ما يعادل األميركتين

، والشكل التالي يوضح توزيع % 0.5، ثم المنطقة األفريقية بنسبة % 3.7

 مختلف الدول.  علىالمصريين في الخارج 

 

 

 
 
 
 
 

 املصادر: 
 واالحصاء للجهاز املركزي للتعبئة العامة املوقع االلكرتوني  ▪

http://www.capmas.gov.eg 

 املوسوعة احلرة –اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاءصفحة  ▪

 https://ar.wikipedia.org/wiki 
 عدة مواقع اخبارية ▪
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