تقـــديم
يعـــمل اجلــــهــاز املـركــزي للتعبئـــة العـامـــة واإلحصــاء عـلـي تـوفيـر
اإلحصـاءات واملعـلومات التـي تغـطـي كـافــة اجملــاالت االقتصادية واالجتمـاعيـة
والبيئـيـة يف مجهــورية مصر العربيــة على أن تصــــدر فـــي التوقيـــتات
املناســـبة طبقاً للمعايري الدولية ،كما يعمل أيضاً على وصول مجيع إصداراته
وخدماته للمستخدمني بكافة فئاتهم  .وتسهـــيالً هلم فقد قـام اجلهـاز بإصــدار
هذا الدليل ألول مرة عام  1998وهذا هو اإلصـدار احلادى عشر فى هذه السلسلة.

يساعد هذا الدليل فى التعرف على إصدارات اجلهاز اإلحصائية وما حتتويه من
بيانات ومعلومات املتضمنه باإلحصاءات الدورية والدراسات والتعدادات واألدلة
والتصانيف باإلضافة إىل اخلدمات الـيت يقدمها اجلهاز يف جماالت التعليم والتدريب
واالستشارات وطرق احلصول على البيانات .
ويرحب اجلهاز باستقبال اية مقرتحات أو تعليقات قد تساهم فى حصول املستخدمني
على البيانات واخلدمات التى يقدمها.
ملزيــــد مـــن املعــــلومات ميكــن لكــــافة املستخـــدمني الـــرجـــوع إىل مـــوقع
اجلهـــاز www.capmas.gov.eg
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أوالً  :األدلة والتصانيف:

إصــدارات اجلهــاز

 -1دليل التصنيف املهين ( )ISCOهـو دليل دولي يتكـون من أربـعة حدود دولـية ويُحدث
كل عـشرة ســنوات وأخـر إصدار التصنيف املهنى ديسمرب .2014
 -2دلـيل التعلـيم ( )ISCEDهو دليل دولـي يتكـون من ثالثة حــدود دولية وأخر إصدار
دليل التعليم يوليو .2006
 -3دليل النشاط االقتصادي ( )ISICيتكـون من  21فئة جــدولية وأربــع حـدود دوليـة
ويُحدث كل عشرة سنوات وأخر إصدار يناير . 2015
 -4دلـيل الوحدات اإلدارية ويشـتمل على املكــونات االدارية (حمافـظة  -قسم  -مركـز -
مدينة  -شياخة  -قرية) داخـل اجلمــهورية و يصـدر كل اربع أو خــمس سـنوات وآخـر
إصدار عام . 2014
 -5دلـيل النظام املنســق ( )HSهو دلــيل دولي يتكون مــن ســتة حدود دولـية ويُحـدث
كل مخس سنوات وآخر إصدار عام .2012
 -6دليل التصنيف املركزي للمنتجات ( )CPCيتكون من مخس حدود دولية ومت إصداره
برقم ( )1.0عام  2000ورقم ( )1.1عام  2006ورقم ( )2عام .2008
 -7دليل الدول لتكويد الدول طبقا للقارات واملناطق اجلغرافية إصدار أكــتوبر . 2012

ثانياً  :التعدادات:

 -1التعداد العام للسكان و اإلسكان واملنشآت لعام :2006
أ  -منهجية التعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت لعام :2006
ب -النتائج النهائية لتعداد السكان والظروف السكنية لعام :2006
( )1إمجاىل اجلمهورية (جملد)
( )2على مستوى القسم  /املركز( جملد لكل حمافظة)
( )3على مستوى القسم  /املركز  /الشياخة  /القرى ( جملد لكل حمافظة)
( )4عدد األســر والسـكان بتوابع القرى ( جملد لكل حمافظة فيما عـدا احملافظات
احلضرية (القاهرة  -األسكندرية  -بور سعيد  -السويس))
جـ -النتائج النهائية لتعداد املبانى لعام :2006
( )1إمجالي اجلمهورية ( جملد )
( )2حمافظات اجلمهورية ( جملد لكل حمافظة)
د -النتائج النهائية لتعداد املنشآت لعام :2006
( )1إمجالي اجلمهورية ( 4أجزاء )
( )2حمافظات اجلمهورية (جزئني لكل حمافظة)
 - 2التعداد اإلقتصادى الرابع ()2014/2013
أ ( -اجمللد األول )  :منهجية التعداد االقتصادى
ب( -اجمللد الثانى)  :النتائــج التفصــيلية للتـعداد االقتــصادى إلجــماىل اجلمهورية طبقا
للنشاط االقتصادى
ج( -اجمللد الثالث )  :النتائج التفصــيلية للتـعداد االقتصادى للقـطاع اخلـاص طبـقا للنشـاط
االقتـصادى وفئات عدد املشتغلني (أقل من عشرة مشتغلني  ,وعشرة مشتغلني فأكثر )
د( -اجمللد الرابع )  :النتائـج التفصيلية للتــعداد االقتــصادى على مســتوى احملافـظات طبقا
للنشاط االقتصادى
ه( -اجمللد اخلامس )  :االنتاج السلعى لألنشطة الصناعية إلمجاىل اجلمهورية
-1-

ثالثاً:اإلحصاءات العامة :
إســـــــم اإلصدار

 -1الكتاب اإلحصائي السنوي ويشمل :

الدورية
سنوى

 سالســل زمنـية لإلحصـاءات الدميوجــرافية واإلجتـماعية واإلقتصادية علىاملسـتوى اإلجـــماىل والتفصــيلى مقسـمة ألبــواب فى الســـكان واملوالــيد
والوفــيات والعـمل والتعلـيم والصحة واألسعار والسياحة والتجارة ....اخل .

 -2مصـــــر فـي أرقـــــــــــام ويشمل :

سنوى

 أحـدث البـيانات الدميوجرافية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية والثقافيةعلى مستوى احملافظات .

 -3اللمـــــحة اإلحصـــــــائية وتشمل :

سنوى

 أحدث املؤشرات واملعدالت لإلحصاءات الدميوجرافية واإلجتماعية واإلقتصاديةوالبيئية والثقافية والصحية بشكل مبسط .

رابعاً  :اإلحصاءات الدورية:
إســـــــم اإلصدار

الدورية

 -1إحصاءات العمالة واألجور:
أ -حبث القوى العاملة ويشمل :
 تقديرقوة العمل( 15سنة فأكثر)  /طبقا للنوع واحلضر والريف . تقــدير املشتغلــني ( 15سنة فأكثر) طبـقا لإلستقرار فى العمل  -القطاع -النوع  -النشاط  -احلالة التعليمية  -احلالة العملية وأقسام املهن.
 تقدير املتعطلني ( 64-15سنة) طبقا لفئات السن والنوع  /احلالة التعليميةبكل حمافظة وإمجاىل اجلمهورية ( حضر  /ريف ) .
ب  -نشرة إحصاءات العاملني باحلكومة والقطاع العام  /األعمال العام وتشمل :

ربع سنوى
 /سنوى

سنوى

 عــدد العاملني باجلـهاز اإلدارى بالقـطاع احلكـــومى وفـــقاً للدرجـــاتباملوازنة العامة .
 أعــداد العاملني غـري القائمــني بالعـمل الذين فى بعــــثات ومــنح دراسـيةوأجازات طبقا للنوع .
 أعداد العاملني الذين تركوا اخلدمة طبقا للدرجة وسبب ترك اخلدمة والنوع. توزيع العاملني طبقاً للمجموعات الوظيفية والدرجات املالية . توزيع العاملني طبقاً للقطاعات املختلفة .ج  -نشرة إحصاءات التوظف واألجور وساعات العمل وتشمل :
 عـــدد العاملـني ومتوســـطات أجورهـــم النقدية طبقا ( للقـطاع  /النــشاطاإلقتصادى  /التوزيع اجلغرافى  /املهنة ).
 عدد املنشآت طبقا للقطاع  -متوسط ساعات العمل للذكور واإلناث .-2-

سنوى

إســـــــم اإلصدار

الدورية

تابع  -1 /إحصاءات العمالة واألجور:
د -نشرة األجانــب العاملون بالقطاع احلكومى  /ق .ع  /أ.ع وتشمل :
 عــدد األجانــــب العاملني طبقا ( للجنسية  -جـــهة العــمل  -أقسام املهن -نوع التعاقد ) .
هـ -نشرة األجانــب العاملون فى القطاع اخلاص واإلستثمارى وتشمل :

سنوى

سنوى

 عــدد األجانـــب العاملـــني طــبقا( للجنسية -الدول  -نوع التعاقد  -املهن -احملافظات) .
و -نشرة املصريني الذين حصلوا على موافقة باهلجرة للخارج وتشمل :

سنوى

 عدد املهاجرين والذين إكتســبوا صفة املهاجــر طــبقاً (للنوع  -فئات السن -احلـــالة الزواجــية  -صــفة املهاجـــر  -دول املهـجر  -أقسام املهن الرئيسية -
قطاعات العمل  -احلالة التعليمية واملؤهالت العلمية ) .
 عدد املصريني الذين اكتسبوا جنسيات أخرى طبقا جملموعات الدول .ز -نشرة تصاريح العمل الصادر ة للمصـريني العاملني باخلارج وتشمل:

سنوى

 عــدد تصاريـــح العــــمل طــبقا جملــموعات الدول  -نوع التصريح  -النوع -نوع التعاقد .
سنوى

ح  -نشرة إحصاءات إصابـــات العمل وتشمل:
 عــدد إصابات العــمل طبقا للســن  /النــوع  /احلــالة التعليمية  /املهنة /النشاط اإلقتصادى  /القطاع  /احملافظة  /مكـان وقــوع اإلصابة  /السـبب
اخلـارجى لإلصابة  /نتيجة اإلصابة  /طبيعة اإلصابة  /العضو املصاب .
 -معدالت اإلصابة طبقاً للنشاط اإلقتصادى والقطاع والنوع .

 -2اإلحصاءات احليوية:
سنوى

أ  -نشرة الزواج والطالق وتشمل :
 عــدد عــقو د الــزواج وإشــهادات الطـالق طبقا (للنوع  -فئات السن  -احلالةالتعليمية  -املهن  -املناطق اجلغرافية  -اجلنسية  -عدد الزوجات بالعصمة -
الديانة ).
 عــدد أحــكام الطــالق النـــهائية طبـقا ( لنوع الطــالق  -أسباب الطالق -الديانة  -اجلنسية) .

سنوى

ب  -نشرة املواليد والوفيات وتشمل :
 عــدد الســكان التقديرى داخــل اجلمــهوريه طبقاً للمحافظات والنوع فىمنتصف العام .
 أعداد ومعدالت املواليد أحياء والوفيات والزيادة الطبيعية . املواليد أحياء حبضر وريف اجلمهورية طبقا ( للنوع  /الشهر ). الوفيات العامة وتشمل وفيات األطفال الرضع ( دون السنة) ووفيات أطفالدون سن اخلامسة طبقاً للنوع (حضر  /ريف ) باحملافظات و اإلدارات الصحية .
-3-

إســـــــم اإلصدار

تابع  /ب  -نشرة املواليد والوفيات وتشمل :

الدورية

سنوى

 الوفـيات حبضر وريـف اجلمــهورية طبقا ( للحالة الزواجية  /السن  /النوع /املهـنة  /سبب الوفاة ) .
 املواليد موتى طبقاً للحضر والريف  -سبب الوفاه  -عدد أشهر احلمل) . الوفــيات بإصابات بادية شديــدة طبـقاً (لطبيــعة اإلصابة والســن والـــنوعوأسبابها اخلارجية ).

 -3إحصاءات الصحة:
سنوى

أ  -نشرة اخلدمات الصحية وتشمل :
 عــدد املستشفيات واألســرة بوزارة الصــحة واجلهات التابعة هلا مبحافظاتاجلمهورية .
 عدد األطباء البشريني والصيادلة واألسنان وهيئات التمريض. عــدد مرضى العيادات الداخلية واخلارجية  -وحدات املالريا واحلمى  -املعاملالنوعية ومراكز نقل الدم .

سنوى

ب -نشرة اإلسعاف الطبى وتشمل :
 عدد حاالت اإلسعاف واألضرار الناجتة عن احلوادث على مستوى احملافظات. عـدد العاملـــني طبقا للتخــصص  -عــدد املعــدات واألجــهزة املوجـــودةمبراكـز اإلســعاف .
ج -نشرة عالج املواطنني على نفقة الدولة وتشمل :

سنوى

 عـــدد املرضـى الذين تـم عالجــهم على نفـقة الدولــة وتكاليـف عالجهمبالـداخل وفقاً للتخصص واخلارج طبقا للدول .

 -4إحصاءات التعليم :
أ  -نشرة التعليم باملدارس واملعاهد ومراكز التدريب غري اخلاضعة لوزارات
التعليم واالزهروتشمل :

سنوى

 التعلــيم املنهـــجى وغـــري املنهـجى طبقا ( للتخــصص  -التبعية ) (القطاعاحلكومى ).
 عدد مراكز التدريب املهنى وعدد الدارسني واخلرجيني ( القطاع اخلاص ).ب  -نشرة املوفدون للخارج فى مهام علمية وتشمل .
 أعداد املوفدون فى ( بعثـات خارجية  -مهمات علمية  -أجازات دراسية  -بعثاتاإلشراف املشرتك ) .
 توزيع املوفدين فى مهام علمية طبقا لتصنيف إسكد للمجموعات التعليمية .-4-

سنوى
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تابع  - 4 /إحصاءات التعليم :
سنوى

ج -نشرة التعليم قبل اجلامعى وتشمل :
 تطور أعداد التالميذ املقيدين (عام  -أزهرى) وفقاً للمراحل التعليميه . أعداد املدارس  -املعاهد  -الفصول  -التالميذ وفقاً للنوع وللقطاع . أعــداد التالمـــيذ املقـيدين بالتعليم الفنى (صناعى  -جتارى  -زراعى) وفقاًلشعب التخصص.
 أعداد الناجحني فى الشهادات العامة ( عام  -أزهرى  -فنى) . -مؤشرات التعليم قبل اجلامعى .

سنوى

د -نشرة التعليم العاىل وتشمل :
 تطــور إجــماىل التعلــيم العاىل طبــقاً للنوع لـ (الطــالب املقيدين  /أعــضاءهيئة التدريس ومعاونيهم  /خرجيني  /درجـات علمـية عليا) وفقاً للمؤسسات
التعليمية  -اجلامــعات احلكومية واخلاصــة  -املعاهد العــليا والفنــية -
األكادمييات .
 أعــضاء هيئة التدريس ( أصــلى  /منتدب ) وفقا للمؤهالت العلمية ومتوسطأعداد الطالب لكل عضو.
 إجــماىل الدرجات العلــمية من اجلامعات املصرية واألجنبية وفقا جملموعاتالعلوم.
 الوافــدون احلاصــلون على الدرجـــات العلـمية العليا من اجلامــعات املصريةوفقا جملمـوعات العلوم والدول .
 أعداد الطالب املصريني والوافدين املستجدين واملقيدين فى كل من اجلامعات(احلكومية  /اخلاصة) واملعاهد (العليا  /فوق املتوسطة) واألكادميـيات ومدى
تطور هذه األعداد .
 تـطور أعــداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيــهم وإبراز متوســط الطـالب إىلأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم .
 أعـــداد اخلرجيــني من املصــريني والوافــدين من اجلامـعات احلــكومية /اخلاصـة) واملعاهـــد (العلـيا  /فـوق املتوســطة) واألكادميـــيات من حيــث
اجملموعات التعليمية وجهات التخرج وشعب التخصص والنوع واحملافظة .
 الدرجات العلمية العليا (دبلوم  /ماجستري  /دكتوراه) للمقيدين وكذلك التىحـصل عليها املصــريون من اجلامعات املصرية واألجنبية وكذلك التعرف على
أعداد الوافدين احلاصلني على الدرجات العلمية العليا من اجلامعات املصرية.

-5-
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هـ -نشرة براءات اإلخرتاع والعالمات التجارية وتشمل :

الدورية

سنوى

 أعــداد الطلبات املقدمة للحصول على براءات اإلخرتاع وفقاً للدول. التوزيــع العـددى والنسبى للرباءات املمنوحة للمصريني واألجانب من مكتبالرباءات املصرى.
 أعداد الرباءات املمنوحة من مكتب الرباءات املصرى وفقاً للدول . إجـماىل براءات األخـرتاعات املصرية وما مت تسويقه منها طبقاً لبيانات جهازتنمية اإلبتكار واألخرتاع.
 التوزيـع العــددى والنسبى للطلبات املقدمة للحصول على العالمات التجاريةوفقاً للدول.

 -5إحصاءات السياحة:
شهرى
سنوى

أ  -نشرة إحصاءات السياحة وتشمل:
 أعداد السائحون القادمون واملغادرون طبقا للجنسية وطريقة الوصول. اللياىل السياحية للمغادرون طبقا للجنسية .ب  -نشــرة مقومــات النشــاط الفــندقى والقـرى السياحـية ق.ع  /أ.ع /خاص/
حكومى وتشمل:

سنوى

 عـدد الفنادق  -القــرى السياحية  -الغــرف واألسرة  -عدد النزالء ولياىل اإلقامةوالعاملني وأجورهم وقيمة اإليرادات طبقا للدرجة السياحية باحملافظات .
 عــدد الفنادق العائــمة وتوزيــع النزالء ولياىل اإلقامــة والعامـلني وأجــورهموقيمة اإليرادات طبقاً للدرجة السياحية باحملافظات .

 -6إحصاءات اخلدمات اإلجتماعية:
 نشرة إحصاءات اخلدمات اإلجتماعية وتشمل : املساعدات واملعاشات التى صرفتها وزارة التأمينات والشئون اإلجتماعية وعـدداحلاالت املستفيدة طبقا لنوع املساعدات واملعاشات باحملافظات .
 عدد اجلمعيات األهلية املعانة وعدد األعضاء املشرتكني طبقا للمحافظات . عــدد دور احلضـانة بالقطاع العام  /األعـمال العام  /اهليئات العامة وسعـتهاوعدد األطفال امللتحقني طبقا للمحافـظات .
 عــدد احلاالت املستفيدة من التــضامن اإلجتــماعى  -عــدد اللــجان النقابيةوالعمال.

-6-
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 -7إحصاءات اخلدمات الثقافية:
سنوى

أ -نشرة إحصاءات اخلدمات الثقافية وتشمل :
 عدد األفالم السينمائية املصرية والتى مت الرتاخيص لعرضها واألفالم املصدرة . عدد دور العرض والقاعات واملرتددين . عدد املسارح واملقاعد والفرق املسرحية الوطنية واألجنبية . عــدد الصـحف العامة التى تصدر والنسخ املوزعة حمليا  /خارجيا طبقا للغة -توزيــع سـاعات االرسـال للقــنوات الرئيسية  /االقليمية  /النيل املتخصصة /
الفضائية /االذاعة املصرية .
 عدد الكتب واملكتبات  -عدد قصور وبيوت الثقافة  -عدد املتاحف واحلــدائقواملناطق األثرية واحملميات الطبيعية
ب  -نشرة النشاط الرياضى فى املنشآت الرياضية وتشمل :

سنوى

 عدد املنشآت الرياضية باحملافظات -عدد الفرق الرياضية والالعبني واملباريات. -عدد مراكز شباب املدن والقرى وعدد العاملني بها .

 -8إحصاءات املرافق العامة واإلسكان:
سنوى

أ -نشرة خدمات املرافق العامة وتشمل :
 عدد جمالس املدن و األحياء  -تراخيص البناء . عدد املبانى السكنية والغري سكنية  -وزن وكمية القمامة طبقا للجهة التىقامت بالتخلص منها .
 أطــوال الطــرق (الرتابية  -املرصوفة)  -عدد الكبارى  -عدد ومساحة احلــدائقواملتنزهات  -عدد احلرائق وأسبابها .
ب -نشرة تنقية وتوزيع وبيع مياة الشرب وتشمل :

سنوى

 عـدد حمــطات املياه التابعة للشــركة القابضة ملــياه الشرب والصرف الصحىوحمطات املياه التابعةهليئة قناة السويس وحمطات املياه التابعة جملالس املدن.
 الكــميات املنتجة من حمطات املياه النقية (العذبة والتحلية) واملياه العكرةالتابعة للشركات وهيئات قناة السويس وجمالس املدن.
ج  -نشرة حوادث السيارات والقطــارات وتشمل :

سنوى

 عــدد ومعدل حـوادث السيارات على الطرق وأسبابها ونتائجها  -معدل املصابنيواملتوفون .
 معدل خطورة حوادث السيارات (متوفى أو مصاب  /حادثة) على مستوىاحملافظات .
 معـدل حوادث السـيارات منسوباً ألعداد املركـبات وأطوال الطرق على مستوىاحملافظات .
 التوزيع النسبى ألسباب احلوادث على الطرق السريعة واحملافظات . عدد حوادث القطارات ونتائجها.-7-
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تابع  -8/إحصاءات املرافق العامة واإلسكان:
سنوى

د  -نشرة وسائل نقل املواد البرتولية وتشمل :
 وسائل نقل املواد البرتولية والكميات املنقولة بها ومتوسط تكلفة نقل الطنلكل نوع على حدة .
 إمجاىل أعداد الصهاريج املوجـودة بالسكك احلديدية و املنقول الفعلى بها مناملنتجات البرتولية .
 إجــماىل أعداد وأطوال خطوط أنابيب نقل البرتول والكميات املنقولة بها منالزيت اخلام واملتكثفات واملنتجات البرتولية.
 الكميات املنقــولة من الزيـت اخلـام واملتكثفات خبطــوط الشركة العربيةألنابيب البرتول (سوميد) .
 الكميات املنقولة من اخلام واملنتجات البرتولية بالناقالت الساحلية.هـ -نشرة حصر الطرق والكبارى بأنواعها حتى  6/30وتشمل :

سنتني

 إمجاىل أطوال الطرق املرصوفة والرتابية على مستوى احملافظات . إجــماىل أعــداد الطرق السريعة والرئيســية على مستوى نوع املنطــقة وفــقاًلإلجتاه والطول .
 إمجاىل أعداد الطرق على مستوى املنطقة (الزراعية  -الصحراوية  -الساحلية)وفقاًإلجتاه وطول الطريق .
 إمجاىل أطول الطرق املستجدة واملصانة على مستوى جمالس املدن. أعداد الكبارى على طبقاً ( للنوع  -سنة األنشاء  -اإلستخدام  -اإلجتاه  -احلــداملرورى -احلمولة ) مستوى احملافظات.

 -9إحصاءات التجارة :
شهري /
سنوى

أ  -نشرة بيانات التجارة اخلارجية وتشمل :
 قيمة الصادرات والواردات  -امليزان التجارى جلمهورية مصر العربية . الصادرات والواردات عن طريق املواني  -إمجاىل حركـة التجارة طــبقا لدرجـةالتصنيع واإلستخدام .
 التبادل التجارى بني مصر ودول العامل  /وبني مصر والدول العربية . التبادل التجارى بني مصر والتكتالت اإلقتصادية . صادرات وواردات الطاقة الكهربائية .ب -نشرة التجارة البينية بني مصر والتجمعات الدولية وتشمل :
 الصــادرات والواردات مع التجـمعات الدولية التى تتضمن وال تتضمن مصـرطبقا للتجمع واجملموعات السلعية .
 التبادل التجارى بني مصر وأهم دول شرق آسيا . التبادل التجارى بني مصر ودول حوض النيل . العالقات اإلقتصادية بني مصر والواليات املتحدة األمريكية .-8-

سنوى
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تابع -9 /إحصاءات التجارة :
ج  -نشرة جتارة اجلملة والتجزئة ق.ع  /أ.ع وتشمل :

سنوى

 حركــة التجارة وعدد املشتغلني وأجــورهم النقدية للمنشآت التجارية طــبقاللنشاط اإلقتصادى واحملافظات واجملموعات السلعية .
 إمجاىل املصروفات واإليرادات للمنشآت التجارية طبقا للنشاط اإلقتصادىواحملافظات .
 رأس املال املستثمر واملشروعات حتت التنفيذ للمنشآت التجارية وفروعها طبقاللنشاط اإلقتصادى واحملافظات .
د ـ -نشرة احكام اإلفالس وحاالت الربوتستو وتشمل :

سنوى

 إمجاىل عدد حاالت الربوتستو وقيمة الدين طبقا لشهور السنة واحملافظات . عـدد حـــاالت أحكام اإلفــالس وقيمة الدين طبقا لشهور السنةواحملافظاتوالنشاط اإلقتصادى .
هـ  -نشرة جتارة اجلملة والتجزئة ق.خ وتشمل :

سنوى

 تقـدير عدد املنشـآت وأصحاب العـمل واملشتغلني وأجورهم النقدية واملشرتياتواملبيعات واإليــرادات واملصـروفات والتأميــنات اإلجتــماعية طبقا للنشــاط
اإلقتصادى  /الكـيان القـانونى  /احملافــظات .
 تقـدير األصول واخلصوم املتداولة واألرصدة املدينة باملنشآت التجارية وفروعهاطبقا للنشاط اإلقتصادى  /الكيان القانونى  /احملافظات .

 -10إحصاءات النقل :
ا  -نشرة اخلدمات الربيدية وتشمل :

سنوى

 عدد وحدات اخلدمة الربيدية  -عدد الوسـائل الفنية املســتخدمة بالوحــداتاحلكومية .
 احلركة النقدية للشيكات الربيدية وصندوق التوفري  -املراســالت الداخليةواخلارجية .
ب  -نشرة النقل العام للركاب داخل وخارج املدن وتشمل :

سنوى

 عـدد السيارات اململوكـة هليـئات وشركـات مرافق النـقل العام للركابطبقا للمحافظات ونوع السيارة  -عدد الركاب وإيرادات الركوب باألتوبيس .
 عدد أطوال اخلطوط  -عدد احلوادث واإلصابات طبقا لنوع وسيلة النقل .ج  -نشرة نقـــل البضائــع والركاب فى قــــطاع النقل النهرى وتشمل :
 عــدد الوحــدات النهرية اململــوكةالناقلة طــبقاً لفئات احلمولة وسنواتالتشغيل.
 كــمية البضــائع املنـــقولة واملفــرغة باملراسى طــبقاً للمجموعات السلعيةواحملافظات .
 عدد الركاب املنقولني بني املراسى على ضفتى النيل .-9-
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تابع  - /10إحصاءات النقل :
د  -نشرة النقــــل اجلـــــوى وتشمل :
 عدد الطائرات اململوكة واملستأجرة طبقا للطراز وفرتة التشغيل  -عدد طائراتالبضائع اململوكة طبقا للطراز وفرتة التشغيل للشركات الوطنية .
 احلركة الدولية واحمللية املنتظمة والغري منتظمة باملطارات .هـ - 1نشرة حصر املركبات املرخصة فى . 6/30
هـ - 2نشرة حصر املركبات املرخصة فى 12/31وتشمل:
 عدد املركبات طبقاً لنوع الرتخيص على مستوى احملافظات . عدد السيارات اخلاصة طبقاً لنوع الوقود . -عدد السيارات األجرة طبقاً لنوع الوقود .

سنوى

نصف
سنوية

سنوى

 -11إحصاءات اإلتصاالت :
نشرة االتصاالت السلكية والالسلكية وتشمل :

سنوى

 عدد السنرتاالت والسويتشات التليفونية ومحولتها طبقا للمحافظات . عدد مكاتب التليفون والتلغراف وأجهزة الكمبيوتر طبقا للمحافظات . -عدد مستخدمى احملمول وكبائن اخلدمة العامة  -عدد مستخدمى اإلنرتنت .

 -12إحصاءات التخزين :
أ  -نشرة قيمــة املخـــزون من مســـتلزمات اإلنتاج بشركــات ق  .ع  /أ .ع
واهليــئات الــتى تـــزاول نشـــاط صـــناعى وتشمل :

سنوى

 إمجاىل قيمة وتوزيع املشرتيات من اخلامات  -املستهلك من اخلامات . إمجاىل قيمة وتوزيع املخزون واملستهلك من الوقود  -قطع الغيار ومواد الصيانة -مواد التقنية والتغليف  -املخلفات .
ب  -نشرة قيمة املخزون السلعى لشركات(ق.ع /أ.ع) العاملة فى جمال التجارة
اخلارجية والداخلية وتشمل :
 تطور إمجاىل قيمة املخزون السلعى طبقا للمجموعة السلعية  /الصنف  /النوع . تــطور إمجاىل قـيمة املخزون من الســلع (املعدنية  -الكــيماوية  -الغذائية -اهلندسية )
ج  -نشرة التخزين حلساب الغري منشأت ق.ع /أ.ع  /ق.خ (شون وخمازن وثالجات
وصوامع) وتشمل :
 إمجاىل عدد الشون واملخازن والصوامع والثالجات موزعة طبقاً للمحافظات . إمجاىل حركة املخزون بـ (الشون  -املخازن  -الثالجات  -الصوامع) . إجــماىل قـيمة املــواد الكيميائية املستخدمة فى حفــظ السلع موزعة طبقاًللقطاعات .
 إمجاىل بيانات عامة عن عدد العاملني . إمجاىل تكاليف العمالة موزعة طبقاً للمحافظات .- 10 -
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 -13اإلحصاءات املالية :
ا  -نشرة اإلحصاءات واملؤشرات اإلقتصادية للهيئـــات اإلقتصادية وتشمل :

سنوى

 حساب االنتاج والتحويالت اجلارية واإلدخار واإلستخدامات واملوارد الرأمساليةواملالية للهيئات اإلقتصادية .
 توزيع القيمة املضافة الصافية إىل عوائد عوامل االنتاج .ب  -نشرة اإلحصاءات واملؤشرات املالية للهيئـــات اإلقتصادية وتشمل :

سنوى

 امليزانــية العــمومية  -حسـاب اإلنتاج واملتاجــرة واألرباح واخلسائر للهيئاتاإلقتصادية وتفصيالتها طبقا للقطاع اإلقتصادى .
 املؤشرات املالية للهيئات اإلقتصادية طبقا للقطاع اإلقتصادى .سنوى

جـ  -نشرة الودائع واإلئتمان املصرفى وتشمل:
 توزيع ارصدة الودائع واالئتمان لدى اجلهاز املصرفى طبقا ألنواع البنوك للقطاعوالنشــاط اإلقتصــادى  -توزيع أرصــدة القروض طبقا للنوع والقطاع والنشاط
والقطاع اإلقتصادى .
 توزيع أرصــدة الكمبياالت املخصــومة لــدى اجلــهاز املصـرفى طبقا ألنواعهاوالقطاع والنشاط اإلقتصادى .
د  -نشرة متحصالت ومدفوعات النقد األجنبى وتشمل:

سنوى

 املتحصــالت واملدفوعـات مع التكتالت اإلقتـصادية طـبقا للمـصادر ووسائلالدفع تتمــتع مصر بالعضـوية فيها على مستوى (منظـمة التجــارة العامليـة /
دول الساحل والصحراء  /منظمة الكوميسا  /منطـقة التجارة احلرة العــربية
 /جمموعة اخلمسة عشر دولة ) .
 املتحصـالت واملدفـوعات مع التكتالت اإلقتصــادية طبقا للمصـادر ووسائلالدفع ال تتمتع مصــر بالعضـوية فيها ( االحتــاد األوروبى  /منطـقة التجـارة
احلرة األوروبــية  /جمـلس التــعاون اخلارجـى  /إحتـاد دول املغـرب العربى /
السوق املشرتكة لـدول أمريكا اجلنوبية ) .
هـ  -نشرة مدخرات األفـراد لدى أوعية اإلدخار الرئيسية وتشمل:

سنوى

 مدخرات األفراد طبقا ألوعية االدخار الرئيسية فى القطاع العام واخلاص . عدد احلسابات ونسبتها إىل الناتج احمللى  /لدى صندوق توفري الربيد واهليئاتالتأمينية وشركات التأمني .
و  -نشرة اإلحصـاءات واملؤشرات املالية لشركات القطاع اخلاص اإلستثمارى وتشمل:

سنوى

 امليزانية وتفصيالتها طبقا للكيان القانونى واحملافظات واملراكز الرئيســيةللشركات والنشاط اإلقتصادى  -حساب االنتاج واملتاجرة واألرباح واخلسائر .
 املؤشرات املالية طبقا ألقسام النشاط اإلقتصادى .- 11 -
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تابع  -13/اإلحصاءات املالية :
ز -نشرة اإلحصاءات واملؤشرات املالية لشركات القطاع العام واألعمال العام وتشمل:
 امليزانية اجملمــعة وحسـاب االنتاج واملتاجرة واألرباح واخلسائر وحساب توزيعاألرباح .
 املؤشرات املالية للحسابات .ح -نشرة اإلحصاءات واملؤشرات اإلقتصادية لشركات القطاع العام واألعمال
العام وتشمل:
 حساب االنتاج وتوزيــعات القيـمة املضـــافة الصـافية والتحويـالت اجلاريةاإلدخار والتكوين الرأمساىل الصافى والناتج اإلمجاىل بسعر السوق .
ط  -نشرة اإلحصاءات واملؤشرات اإلقتصادية لشركات ق.خ اإلستثمارى وتشمل:
 حساب االنتاج واإلستخدامات واملوارد الرأمسالية واملالية . توزيع القيمة املضافة الصافية إىل عوائد عوامل االنتاج  -التكوين الرأمساىلاإلمجاىل والصافى ومصادره .
 املؤشرات اإلقتصادية على مستوى النشاط اإلقتصادى .ى  -نشرة اإلحصاءات واملؤشرات اإلقتصادية لشركات ق.خ املنظم وتشمل:

سنوى

سنوى

سنوى

سنوى

 حساب االنتاج واإلستخدامات واملوارد الرأمسالية واملالية . توزيع القيمة املضافة الصافية إىل عوائد عوامل االنتاج  -التكوين الرأمساىلاإلمجاىل والصافى ومصادره .
 املؤشرات اإلقتصادية على مستوى النشاط اإلقتصادى .ك  -نشرة اإلحصاءات واملؤشرات املالية لشركات ق.خ املنظم وتشمل:

سنوى

 امليزانية وتفصيالتها طبقاً للكيان القانونى واحملافظات واملراكــز الرئيسيةللشركات والنشاط اإلقتصادى وحساب اإلنتاج واملتاجرة واألرباح واخلسائر .
ل -نشرة اإلحصـــاءات واملؤشـــرات اإلقتصــادية للبنوك وشركات التأمني وتشمل:

سنوى

 حساب اإلنتاج  -عوامل عوائد اإلنتاج  -حساب العمليات الرأمسالية . حساب التخصيص لشركات التأمني  -حساب اإليرادات واملصروفات اجملمع.م  -نشــرة اإلحصــاءات واملؤشــرات املــالية للبنــوك وشــركـــات التـــــأمني
والصرافة والسمسرة وتشمل:
 امليزانــية العمومــية وحســاب األرباح واخلسائر وحساب التوزيع ومستلزماتاإلنتاج للقطاع العام واخلاص  -حسابات البنوك األجنبية وفروعها .
 كميات النقد األجنبى املباعة واملشرتاه بشركات الصرافة .ن  -نشرة احلساب اخلتامى للــدولة طبقا للتصـنيف الوظيفى للحكومة وتشمل:
 احلساب اخلتامى طبقا ألبواب الصرف واإليرادات والتصنيف الوظيفى احلكومىلقطاعات الدولة  -اإلنفاق على الدعم .
ش  -نشرة املوازنة العامة للــدولة طبقا للتصـنيف الوظيفى للحكومة وتشمل:
 أظــهار اإلنــفاق طبقاً للتصنيف الوظيفى ألجهزة الدولة وبنود األبواب الفرعيةوعـرض اإليـرادات بصـــورة إمجالية لتوضــيح العــجز أو الزيــادة فى اخلـزانة
العامة للدولة .
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 -14إحصاءات األسعار واألرقام القياسية :
أ -نشرة األرقام القياسية ألسعار املستهلكني وتشمل :

شهرى

 االقسام واجملموعات الرئيسية لبعض السلع املختارة حلضر وريف اجلمهورية . معدالت التضخم للرقم العام حضر اجلمهورية . سلسلة األرقــام القياسية ومعـدالت التضــخم ألســعار املستهلكني لألقسامواجملموعات (حضر وريف وإمجاىل اجلمهورية ) .
ب -نشرة األرقام القياسية ألسعار املنتجني وتشمل :
 األرقـام القياسـية ألســـعار املنتجــني طبـقا للنشاط اإلقتصادى واإلستخدامالنهائى ودرجة التصنيع .
ج  -نشرة متوســط أسعار أهم مواد البناء ( التجزئة ) وتشمل :

شهرين

شهرى

 متوسـط اســعار أهم مواد البناء للمستهلك (التجزئة ) ونسب التغـري الشهريـةوالسنوية حضر اجلمهورية لسلع ( احلديد  -األمسنت  -األخشاب  -الطوب -
الزجاج  -املواسري ..اخل ) .
د -نشرة متوســط أسعار املستــهلك الهم السلع الغذائية وتشمل :

شهرى

 متوسط أسـعار املستهلك ألهم السلع الغذائية ونسب التغري الشهرية والسنويةحضر ( احلبوب والبقول  -اخلضر والفاكهة  -اللحوم  -الطيور -البقالة...اخل.
هـ  -نشرة أسعار املواد واملنتجات الصناعية وتشمل :

سنوى

 املتوســط العـام ألسـعار املنـــتج واجلــملة واملستهلك للحــضر والريف وأهــمالسلع الصناعية .
و  -نشرة أسعار املواد واملنتجات الغذائية واخلدمات وتشمل :

سنوى

 -املتوسط العام ألسعار املنتج واجلملة واملستهلك ألهم السلع الغذائية واخلدمات

 -15إحصاءات الصناعة :
أ -الرقـــم القياســـى الشـــهرى للصــناعات التحويلية واالستخراجية
ب  -نشرة االنتاج الصناعى ق .ع  /أ.ع  /ق .خ وتشمل :

شهرى
ربع سنوى

 قيمة اإلنتاج الصناعى طبقا للقـطاع والنـشاط اإلقتصادى واحملافظات وقـيمةاملستلزمات السلعية واخلدمية  -قيمة االنتاج وااليرادات واإلعانات .
 خدمات الصيانة واإلصالح طبقا للقطاع والنشاط اإلقتصادى واحملافظات .ج  -نشرة اإلنتاج الصناعى ملنشآت ق  .ع  /أ  .ع وتشمل :
 مقومات اإلنتاج الصناعى فى احملافظات طبقاً للنشاط اإلقتصادى . قيــمة مستلزمات اإلنـتاج  -قيمة اإلنـتاج الصــناعى وصافى املبيعات السنوىوعــدد املنشــآت العامـلة وتكـاليف األجــور والقيــمة املضـافة والتكوينات
الرأمسالية .
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تابع  -15 /إحصاءات الصناعة :
د  -نشرة اإلنتاج الصناعى فى منشأت ق .خ وتشمل :

سنوى

 مقومات اإلنتاج الصناعى طبقاً للنشاط اإلقتصادى . عدد املشتغلني وقيمة مستلزمات السلعية والقيمة املضافة الصافية . قيمة املخزون وصافى التغري فى املخزون طبقاً للنشاط اإلقتصادى . التكوينات الرأمسالية ورأس املال املستثمر فى األصول الثابتة طبقاً للنشاطاإلقتصادى .
هـ -نشرة اإلنتاج الصناعى السلعى ق .خ وتشمل :

سنوى

 كــمية وقيــمة املنتج من الســلع املصــنعة ( ركازات ومعادن  -مواد غذائية -مشروبات وتبغ  -غزل ونسيج ومالبس جاهزة  -جلود  -منتجات خشبية وورقية -
منتجات نفطية مكررة .
و  -نشرة االنتاج الصناعى السلعى ق.ع /أ.ع وتشمل :
 كــمية وقيــمة املنتج من السـلع املصنعة ( مواد غذائية  -غزل ونسيج ومالبسجاهزة -جلود  -منتجات خشبية وورقية  -منتجات نفطية مكررة ....اخل.
 إجــماىل كــمية القــطن احملــلوج واملكبوس للقطاعني العام واألعمال العامواخلاص .
 صافى كمية الطاقة الكهربائية املولدة .ز  -نشرة اإلنــتاج الفعلى والطاقة العاطلة واملخزون من اإلنتاج التام على مســتوى
االنشــطة الصناعية مبنشآت ق  .ع  /أ  .ع وتشمل:

سنوى

سنوى

 الطاقة االنتاجية واالنتاج الفعلى والطاقة العاطلة طبقا للنشاط اإلقتصادى. االنتاج الفعلى واملبيعات واملخزون من االنتاج التام . التوزيع النسبى ألسباب القصور بالطاقة العاطلة.ح  -نشرة اإلنـتاج الفعلى والطاقة العاطلة واملخـزون من اإلنتــاج التام على مستوى
االنشطة الصناعية مبنشآت ق.خ واالستثمارى وتشمل :
 الطاقة االنتاجــية املتاحــة واالنـتاج الفعلى والطاقة العاطلة طبقا للنشاطاإلقتصادى .
 االنتاج الفعلى واملبيعات واملخزون من االنتاج التام . التوزيع النسبى ألسباب القصور بالطاقة العاطلة .ط  -نشـرة تطور حركـة إنتـاج التجارة اخلارجية واملتاح لالستهالك من أهم السلع
الصناعية وتشمل :
 الطـاقة اإلنتاجية والقصوى املتاحة  -العاطلة  -اإلنتاج الفــعلى  -خمزون (أولوأخـر املدة)  -التجارة اخلارجية (للصادرات والواردات) من أهم السلع الصناعية
والغذائية  -الوقود  -الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة  -املستحضرات الصيدالنية
والكيميائيــة ....إخل) .
- 14 -

سنوى

سنوى

إســـــــم اإلصدار

 - 16إحصاءات التشييد :
أ  -التشييد والبناء ق.ع /أ.ع وتشمل:

الدورية

سنوى

 عــدد العمـليات وقيــمة ما مت تنفــيذه طبقا للنشـاط اإلقتصادى واهلدف منالعملية واملوقع اجلغرافى واجلهة املتعاقد معها .
 كمية وقيمة اخلامات الرئيسية املستخدمة طبقا للنوع والنشاط اإلقتصادىواهلدف من العملية.
ب  -التشييد والبناء ق  .خ وتشمل :

سنوى

 عــدد العـمليات التى متت خــالل العـام وقيـمة التعاقدات (شاملة ومصنفة)وقيـمة األعــمال واخلامات املسـتخدمة واملصـروفات واإليرادات موزعة طبقاً
للمـحافظة ونوع التعــاقد واهلـدف وموقـع العملية فى القطاع العام واخلاص
واحلكومى .

 - 17إحصاءات الطاقة :
نشرة إحصاء الكهرباء والطاقة وتشمل :
 عــدد احملـــطات والطاقــة املولــدة طبقا لنوع احملــطة واحملافظات  -إمجاىلاملستلزمات السلعية واخلدمية والعمالة واألجور فى حمطات التوليد.

سنوى

 شبكات نقل الكهرباء طبقا ملناطق النقل . إمجاىل كمية البخار املنتجة وتوزيعها طبقا لنوع احملطات  /احملافظات -كمية البرتول املستخرج والغاز الطبيعى والغاز السائل طبقا للمحافظات .
 الطاقة الكهربائية املوزعة داخل اجلمهورية طبقا ألوجه اإلستخدام واجلهاتواحملافظات والطاقة الكهربائية خارج اجلمهورية .

 - 18األحصاءات الزراعية
أ -نشرة املساحات احملصـولية واألنتاج النباتى وتشمل :

سنوى

 إجــماىل مســاحة وإنـتاج احملاصـيل ( الصيفية  -الشتوية  -احلقلية  -اخلـضرالشتوية والصيفية  -اخلضر النيلية  -حدائق الفاكهة ) .
ب  -نشرة تقديرات الدخل من القطاع الزراعى وتشمل:

سنوى

 قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعى  -اإلنتاج النباتى  -اإلنتاج احليوانى واحلشرىالسمكى .
 قيمة احلاصالت احلقلية الشتوية والصيفية والنيلية طبقا لنوع احملصول . تقديرات صافى عائد الفدان  -قيمة حلوم املاشية والدواجن والبيض واألمساك .سنوى

جـ  -نشرة اإلنــتاج السمكى وتشمل :
 كـمية وقيمـة االنتاج السمـكى طبقا للمصايد  -عدد اجلمعيات التعـاونيةلصائدى األمساك.
 عــدد املــزارع احلكــومية  -مساحـة املزارع السمكية  -عدد مراكـب الصـيداملرخصة .
 كمية وقيمة املستهلك من الوقود والزيوت والشحومات ملراكب الصيد اآللية.- 15 -
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سنوى

د -نشرة الثــروة احلـــيوانية وتشمل :
 األعداد التقديرية لرؤوس املاشية واحليوانات واملؤمن عليها طبقاً للمحافظات. األعداد التقديرية لرؤوس األبقار طبقاً للسالله واحملافظات وفئات السن واجلنس. أعداد املذبوحات باجملازر احلكومية واجللود طبقاً للمحافظات. الوزن التقديرى لإلنتاج احمللى من الصوف  -الشعر  -الوبر واللنب اخلـام الكميةالتقديرية لإلنتاج من السماد البلدى طبقاً للمحافظات
 األعـــداد التقديــرية للطــيور والدواجن والـوزن التقديرى لكميات اللــحومطبقاً للمحافظة.
 حركة وإمجاىل معامل التفريخ البلدى والصناعى . عدد خاليا النحل البلـدية واألفرنـجية وإنتاجها من العـسل والشمع وكميةإنتاج الشرانق واحلرير طبقاً للمحافظات .
هـ  -نشرة الرى واملوارد املائية وتشمل :

سنوى

 قياس املناسيب والتصرفات عند املواقع الرئيسية بأعاىل النيل وداخل ج  .م  .ع . دراسة مشروعات الصرف الصحى املغطى  -تقدير كميات مياه الرى املستخدمةوحماصيل العروات الثالثة طبقا ملقننات احلقل واألقاليم واحملافظات .
 أطـوال املصارف املغــطاه واملالحــية والغــري مالحـية  -كـميات مــياه اآلبــاراملستخدمة للرى .
و  -نشرة النشاط التعاونى بالقطاع الزراعى وتشمل :

سنوى

 عدد اجلمعيات التعاونية الزراعية واحمللية واملشرتكة لإلصالح الزراعى . عدد اجلمعيات التعاونية لألراضى املستصلحة والثروة املائية طبقا للمحافظات قيمة القروض املمنوحة للمواسم الزراعية واملساحة املستفيدة منها . كمية وقيمة احملاصيل املسوقة تعاونيا طبقا للمحافظات . استثمارات املشروعات باجلمعيات التعاونية .ز  -نشرة إستصالح األراضى وتشمل :
 مســاحة األراضى املستصــلحة طبـــقاً جلهات األستصالح والتوزيع النسبى هلاواحملافظات .
 األراضى املستصلحة بشركات القـطاع اخلــاص وإنتاج املساحات املزروعة منهاواجلمعيات التعاونية بها.
ح  -نشرة القــــطن وتشمل :
 املوزع من القطن من أول املوسم حتى نهاية شهر مايو وقيمة وكمية املصدر منالقطن طبقاً لألصناف والبالد املصدر إليها.
 احمللوج واملكــبوس خبارياً من القطن طبقاً لألصناف والرتب خــالل الفرتة منأول املوسم حتى نهاية شهر مايو .
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ط  -نشرة حصر املوجود الفعلى من القطن الشعر وتشمل :
 تطور املوجود من القطن الشعر طبقاً لألصناف والرتب واحلائزين واملالكني . تطــور املوجــود من القطــن الشــعر مبحافــظة األسكــندرية مـقارنة بباقىاحملافظات طبقاً لألصناف .
ى  -نشرة األرقام القياسية للقطاع الزراعى وتشمل :

سنوى

سنوى

 سلسلة تطور األرقام القياسية لألنتاج الزراعــى والرسـوم البيانية على املستوىاإلمجاىل والتفصيلى .
 األرقام القياسية لكمية األنتاج الغذائى . األرقـام القــياسية للقـيمة املضــافة اإلجــمالية باألســعار الثابتة واجلــارية،ومتوسط إنتاجية الفدان .
 األرقام القياسية لألسعار املقبوضة بواسطة الزراع .ك  -نشرة األالت الزراعية امليكانيكية وتشمل :

سنتني

 عــدد اآلالت الزراعية امليكانيكية طبقا للـنوع والقــطاع  -عــدد اجلــراراتالزراعية فى القطاع اخلاص والعام واحلكومى ومتوسط املساحة لكــل جرار
طبقا للمحافظات .
 عدد ماكينات الرى /آالت احلرث  /رشاشات اآلفات طبقا للقطاع واحملافظات.ل  -حركة االنتاج والتجارة اخلارجية واملتاح لألستهالك من السلع
الزراعية وتشمل
 كـمية األنـتاج ومتوســط نصــيب الفــرد من السلع الزراعــية من  :احلبوب ،النباتات الطبية والعــطرية  ،اخلـضراوات و الفاكــهة  ،اللحــوم و الدواجن ،
عسل النحل والشمع .
 الفائض أو الفجوة الغذائية ونسبة اإلكتفاء الذاتى ألهم السلع الزراعية .م  -نشرة أمـــراض احلــــيوان والدواجن وتشمل :
 أعداد اإلصابات باألمراض املعدية والوبائية طبقا للمحافظات . أعــداد األبــقار واملاشـــية والدواجــن التى مت حتصــينها ضـد األمراض طبقاللمحافظات.
 أعــداد الدواجــن و املاشـية واحليوانات التى مت عالجـها من األمـراض الباطنةوالطفيليات .
ن  -نشرة الزمام وامللكية الزراعية وتشمل :

سنوى

سنوى

 5سنوات

 مساحة الزمام موزعة إىل أطيان احلكومة وأطيان آهاىل واملنافع احلكومية . -مساحة امللكية الزراعية آلهاىل .

 -19إحصــاءات الـبـيـئة
التقرير السنوى لإلحصاءات البيئية ويشمل :
نوعية اهلواء  /نوعية املياة  /املخلفات  /التنوع البيولوجى  /إستخدامات األرض /
التغريات املناخية وخصائص الطقس .
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 -20احلسابات القومية .
أ -نشرة جداول العرض واإلستخدام :
( )1جداول إمجالية وتشمل :
 -مساهمة القطاعات التنظيمية فى القيمة املضافة.

الدورية

سنوى

 مساهمة األنشظة اإلقتصادية فى القيمة املضافة . جدول العرض التجميعى وفقاً للقطاعات التنظيمية . جدول اإلستخدام وفقاً للقطاعات التنظيمية . جدول امليزان السلعى . جدول العرض التجميعى وفقاً لألنشطة اإلقتصادية . جدول اإلستخدام وفقاً لألنشطة اإلقتصادية .( )2اجلداول التفصيلية وتشمل :
 جدول العرض . جدول اإلستخدام .ب -نشرة جداول املدخالت واملخرجات وتشمل :
( )1اجلداول اإلمجالية :
 -جداول املدخالت واملخرجات التجميعى باألسعار األساسية .

سنوى

 جداول التكوين الرأمساىل الثابت التجميعى باألسعار األساسية . مصفوفة املعامالت الفنية التجميعية للطلب الوسيط .( )2اجلداول التفصيلية وتشمل :
 جداول املدخالت واملخرجات باألسعار األساسية وفقاً للنشاط اإلقتصادى . جــداول التكــوين الرأســماىل الثابت باألسعار األساسية وفقا للنشـاطاإلقتصادى.
 مصفوفة املعامالت الفنية للطلب الوسيط وفقاً للنشاط اإلقتصادى. - 21جمـــلة الســـــــكان

سنوى

أ  -العدد ( )87إصدار يناير  2014ويشمل :
اإلسـقاطات السكانية وفقاً للحالة الزواجية خـالل الفرتة ( , ) 2025 - 2010
األمية فى مصر خالل الفرتة (, )2012 - 1996خصائص وإجتاهات كبار السن
فى مصــرخــالل الفــرتة ( ,)2011 - 2006املخــدرات قضية معاصــرة (- 2002
 ,)2011التعليم قبل اجلامعى . 2013/2012 ، 2008/2007

نصف
سنوية

ب  -العدد  88إصدار يوليو  2014ويشمل :
مؤشرات التشغيل اخلاصة بأهداف التنمية لأللفية كإطار لتحليل سوق العـمل,
مؤشرات الفقر كهدف من األهداف اإلمنــائية لأللفية الثالثة  ,خصــائص قــوة
العمل فى مصر خالل الفرتة من ( ,)2012- 2005أضواء على حالة الطفل املصرى

نصف
سنوية
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 - 22كتاب املرأة والرجل فى مصر
يغــطى كــتاب املــرأة والرجــل ( )9جمــاالت رئيسية وهى (السكان  ,الصحة ,
التعلـيم ,القـوى العاملة  ,احلياة العـامة والســياسية وتوىل املناصـب القيادية ,
اإلعــالم ,البحث العلمى  ,التدريب اإلدارى  ،التشريعات والقوانني الداعمة لدور
املرأة فى اجملتمع.

كل
سنتني

 املعلوماتية نشرة إحصائية وتشمل :مؤشــرات األداء اإلقتــصادى واملاىل ( الناتــج احملـلى األمجاىل  -الرقم القـياسى
للصناعات التحـويلية  -أسعر األمسنت واحلديد  -متوسط أســعار أهم الســـلع
الغــذائية هيئة قناة الســويس  -الكــهرباء  -السـياحة  -النـــقل -الصــادرات
والواردات  -البرتول والغاز الطبيعى.....أخل).

شهرية

 - 23املعلوماتية

 -24مشروع املؤشـرات األساسية لقياس جمتمع املعلومات :

أ -بيـوت تكـنولوجـــــيا املعلومــــات
ب -شـــركات مـزودى خدمات اإلنرتنت (شركات األنرتنت الفضائى).
ج -القطـــــاع اخلــــــــاص .
د -أثر إستخدام تكنولوجيا املعلومات على إنتاجية القطاع اخلاص .
هـ -التعلـيم ما قبل اجلامـعى التفصيلى ).
و -التعلـيم اجلامـــعى ( التفصيلى ).
ز -التعلـيم اجلامـــعى اجملـمع .
ح -املستشــــــــــــــــــفيات .
ط -األســــــــــــــــــــــــرة .
ى -مستخدمى اإلنرتنت فى األسرة .
ك  -القطــــــــاع احلكــــــومى .
ل -القطاع العــام واألعـــمال العــام .
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خدمات يقدمها اجلهاز
أوالً  :مراكز احلصول علي البيانات:
 - 1املركز القومى للمعلومات (:)NIC

أنشئ املركـز القومـى للمعلومات بهدف توفيـر كافة البيـانـات واملعلـومـات اإلحصائيـة سواء
( إقتصادية  -إجتماعية  -دميوجرافية ) لكافة العمالء املستخدمني .
عمالء املركز القومى للمعلومات:
 األفراد .....اخل اجلامعات -القطاع العام واخلاص

 -القنصليات األجنبية

 -رئاسة اجلمهورية

 -احلكومة

 -الوزارات املعنية

 -البنوك

 -مركز دعم وإختاذ القرار مبجلس الوزراء

 -املنظمات الدولية

 -اهليئات ومراكز األحباث

 -اهليئات العامة

كيفية احلصول على اخلدمات التى يقدمها املركز:
أ -املقـــابلة الشخـــصيـة ملستــخدمى البيـــانات والتحـــاور للوصـــول إىل أفضـــل معــلومة
إحصائية حسب طلبه .
ب  -تقــديـم طلب للحصــــول على البيـــانات املطلـــوبـة بعد حتديد نوعيـة هــذه البيانـات
وتقديـرقيمتها املادية .
جـ  -حتديد موعد إلعداد وجتهيز البيانات املطلوبة من اإلدارات املختصة باجلهاز وذلك فى حالة
عدم توفر البيانات باملركز مع حتديد شكل املخرج ( ورقى .) CD -
د  -توجيه العميل فى بعض األحيان لـ ( )GISلربط املعلومات باخلرائط .
هـ  -الفاكس والربيد اإللكرتونى للرد على الطلبات .
و  -األتصال املباشر عن طريق اهلاتف أو احملمول للرد السريع .
ز  -توفري املطبوعات والنشرات الدورية الصـادرة عن اجلــهاز والتى حتتوى على بيانات إحصائية
فى خمتلف اجملاالت وكذا الدراسات اإلحصائية املتنوعة .
ح  -اإلشرتاك فى نظام ( مصر  -انرتانت ) وهى خدمة فورية يستطيع املشــرتك بـها احلـصول على
البيانات املطـلوبة الكــرتونياً عن طريق إستيفاء إستمارة إشرتاك سنوى  ،نصـف ســنوى من
خالل موقع اجلهاز مقابل تسديد الرسوم املقررة .
 لإلتصال باملركز القومي للمعلوماتص.ب 2086 .صالح سامل -مدينة نصر-القاهرة
تليفون24020574 :
فاكس24024099 :
البريد اإللكترونى nic@capmas.gov.eg :
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 -2موقع اجلهاز على شبكة املعلومات الدولية:
www.capmas.gov.eg
يوفــر املوقـع البيانات اإلحصائية لتسهيل التواصل مع املستخدمني وزيادة معرفتهم بإصدارات
وخدمـات اجلــهاز وحتـقيق رغباتهـم وإحتياجاتهم من البيانات واملعلــومات اإلحصـائية  .مت
تطويراملوقــع االلكـرتونى للجهاز ليشتمل على ( مؤشرات  -دراسات  -نشرات  -بيانات صحفية
.....اخل ) ومن أهم ما يتضمنه املوقع:
 اإلحصاءات الصادرة عن اجلهاز وأحدث املؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية . موقع لتوثيق إصدارات اجلهــاز (البيانات الوصفية). مقارنات بني تعدادات (. )2006 ، 1996 ، 1986 ، 1976 موقع التاريخ اإلحصائى فى أرقام وهو يتضمن بيانات اجلهاز منذ أنشائه داخل سلسلةزمنية .
 الساعة السكانية . النشرة املعلوماتية الشهرية . الدراسات امليدانية التى مت التصديق عليها من اجلهاز لصاحل مقدم الدراسة . قاعــدة بيــانــات السكــان أحـدث أساليـب النشــر العامليــة لبيانـات التعــداد(رسم بيانى  -خريطة  -جداول حمافظات) .
 الكتاب اإلحصائى السنوى . نتائج تعداد السكان  2006اإلمجالية على مستوى احملافظة . بعض الدراسات التحليلية . اجلدول الزمنى املسبق لإلصدارات والبيانات التى تصدر من اجلهاز . أرشيف األخبار والبيانات الصحفية وورش العمل . التواصل مع املستخدمني من خالل صفحة " إسأل املختصني " . خدمة العمالء .للتواصل مع اجلهاز:
ص.ب 2086 :صالح سامل  -مدينة نصر  -القاهرة
تليفون24024394 - 24023031 - 24020574 :
الربيد اإللكرتونى masrnet@capmas.gov.eg :
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 -3إدارة نظم املعلومات اجلغرافية :GIS
توفر اإلدارة اخلدمات التالية :
أ  -أنشـاء خرائط األساس الرقمــية على مســتوى حمافــظات اجلمــــهورية مبــقياس رســم
( )5000:1جبميع التكويدات املطلوبة .
ب  -تقــــديم األستشـــارات والـــدعم الفنى للجهـــات احلكـــوميةوالقطاع اخلــاص لبـناء
وحدات نظم املعلومات اجلغرافية .
جـ  -أنشاء تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ملختلف القطاعات (حكومى  -عام  -خاص ) .
د  -تلبية إحتياجات اجلهات البحثية واجلامعات واملعاهد فى جمال اخلرائط الرقمية والورقية
والبيانات اجلغرافية املختلفة .
هـ  -تقوم اإلدارة بتقديم الدعـم الفنـى وإقامـة ورش عمل متخصصة إلستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية فى التعداد لألجهزة اإلحصائية بالدول العربية لكافة املستويات اإلدارية .
و  -املشاركة فى التعدادات واألحصائيات واألحباث التى يقوم اجلهاز بتنفيذها وذلك بتوفري
اخلرائط وأنشطة املعلومات اجلغرافية .
ز  -أنشـاء نظم املعلومات اجلغرافية اإلحصائية لربـط بيانات التعدادات واألحصاءات املختلفة
خبرائط احلدود اإلدارية واخلرائط التفصيلية .
حـ  -تقوم اإلدارة بتوفري خرائط للحدود اإلدارية للمحافظات حتى مستوى (الشياخة  /القرية)
وخرائط تفصيلية للمدن فى صورة (ورقية  /رقمية) .

أهم اجلوائز التى حصلت عليها اإلدارة :
 جائــزة أفضل نظام معلومات جغرافى لتعداد  2006فى املؤمتـر العربى الســـادس نظــماملعلومات اجلغرافية عام .2006
 أفضل عمل إحصائى عربى لعام  2008عن قياس أثر أستخدام تكنولوجيا اإلتصاالتواملعلومات فى التعليم .
ملزيد من املعلومات :

برجاء األتصال مبسئول خدمة العمالء .
ت 24024986 :

فاكس 22611066 :
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 - 4املكتبة العامـــة:
 أنشأت لكى تسهل على مستخدمى البيانات باحثني و دارسني أوغريهم لإلطالع على كافـةاإلصدارات وحتتفظ املكتبـة بالسالسل الزمنية إلصدارات اجلهاز فى اجملاالت ( ا إلقتصادية-
االجتماعية  -الدميوجرافية ) باإلضـافة إىل توفر املوســوعات العلـمية فى شتى اجملاالت
العلمية اإلحصائية .
 وتوفر املكتبة إمكانية تصوير ما حيتاجه املستخدم من هذه اإلصدارات . وتضـم مقتنيات علمـية عديدة ومتنوعـة ومراجــع دوريـة ونشـرات وأحباث إحصــائية التىيصدرها اجلهاز أو اهليئات العربية والدولية واحمللية األخرى
 ويرتدد على املكتبة العامة فئات خمتلفة من الباحثني داخـل وخارج اجلــهاز (طلبة وأساتذةاجلامعات -موظفى اهليئات املختلفة  -رجال األعمال  ...إخل)
اخلطوات التى يتم إتباعها للحصول على خدمات املكتبة :

 -1يتم دخول الباحث للمكتبة العامة بتصريح من مكتب األمن باجلهاز .
 -2يتم توجـه الباحث إىل املكتبة بالـدور األرضى باجلـهاز ويقوم بتسليم التصريح إىل املوظف
املختص باملكتبة وتدوين بياناته بدفرت خاص باملكتبة العامة ثم حيـدد الباحث نوع البـيان
الذى يريد احلصول عليه .
 -3يتم حصول الباحث على البيان بعد األطالع على املطبوعات التى حتتوى على البيان املطلوب
ويصـــور اجلــزء املطــلوب احلصــول عليه من املكــتبة أو عن طريــق قيــام الباحث بنـقل
البيان املطلوب .

ثانياً -مراكز التدريب:
 -1املركز القومي للتدريب اإلحصائي:
أنشـئ املركز القومى للتدريب اإلحصـائى لتـعزيز وتنمية املهارات اإلحصائية للعاملني فى هذا
اجملال سواء من داخل اجلهاز أو خارجه وإلعداد كوادر قادرة على أنتاج إحصاءات عالية اجلودة
يتوىل املركز إعداد وتنظيم وعقد الربامج التدريبية علي النحو التالي:

أ -بـرامـج يف جمــال اإلحصـاء للعــاملني يف مجــيع وحــدات اجلهــاز اإلداري للدولة واهليئات
العامـة ووحــدات اإلدارة احمللية والقطــاع العـام وقطـــاع األعمال العـام والقطــاع اخلـاص
(للمؤهــالت العلــيا واملؤهالت املتوسطة).
ب  -برامـج إحصائية لطلبة السنوات النهائية باجلامعات (كجزء مكمل للدراسة باجلامعــة
وذلك خالل العطلة الصيفية).
ج  -برامـج إحصائية متخصصة ملن يرغـــب من العامـلني بالقطــاع العــام أوالقطـــاع اخلاص
بالتوقيتات ودرجــة التفصيل التى تتناسـب مع من يطلب الربنامج .
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ومن أمثلة هذه الربامج :
( )1الربنامج اإلحصائى العام حلملة املؤهالت العليا .
( )2الربنامج اإلحصائى العام حلملة املؤهالت املتوسطة .
( )3الربنامج اإلحصائى املتقدم حلملة املؤهالت العليا .
( )4الربنامج التطبيقى للعاملني بإدارات اإلحصاءات املركزية .
( )5الربنامج الصيفى لطلبة اجلامعات .
( )6مقدمة فى اإلحصاء .
( )7املقاييس اإلحصائية .
( )8مقدمة لتحليل وتطبيق السالسل الزمنية .
( )9املعاينة اإلحصائية .
( )10نظرية األرقام القياسية وتطبيقها .
( )11كيفية إجراء املسوح امليدانية .
( )12التحليل اإلحصائى باستخدام برامج . EXCEL
( )13اسس كتابة التقرير اإلحصائى وإجراء العروض التقدميية .
( )14كيفية حفظ وتوثيق ونشر املسوح اإلحصائية باستخدام . TOOLKIT
( )15قياس جودة اإلحصاءات .
( )16التحليل اإلحصائى باستخدام برامج . R ، SPSS
( )17تدريب املدربني . TOT
( )18مقدمة لربنامج . STATA
( )19العالقة بني املتغريات .
( )20كيفية كتابة مقرتح حبثى .
( )21تصميم اإلستمارة .
( )22طرق وأساليب مجع وعرض البيانات.
( )23العينات

 -2مركز التدريب على تكنولوجيا املعلومات:
• يعــترب مركز التدريب علي تكــنولوجيا املعلومات من اهم املراكــز املتخصصة يف جمــال
تكنولوجيا املعلومات وانشيء املركز بهدف تأهـيل ورفع مستوي مهارة العاملني بقــطاعات
الدولة والطلبة واخلرجيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واللغة اإلنـجليزية.
• ويقوم املركــز بعــقد دورات تدريبية يف جمــاالت تكنوجليا املعلومات للعاملني باجلـهات
احلكومية وقطاعي األعــمال العام واخلاص واألفـراد كــما يقــوم بعقد دورات تدريبية
وتعليمية متخصصة يف اجملاالت املهنية املختلفة.
• يقــوم بالتدريس خنبة من املدربني ذي الكفاءة يف اجملاالت املتعددة لتكنولوجيا املعـلومات
واملعتمدين من الشركات العاملية املتخصصة.
• مينح املركز شهادات متخصصة معتمدة من وزارة اإلتصاالت واملعلومات.
• يعمل املركز طوال أيام األسبوع من الساعة  9ص وحيت الساعة  9مساءا.
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يقدم املركز الدورات التدريبية التالية :

 .1الدورات التدريبيـة ألكادمييـة سيسكـو العامليـة
()IT Essentials – CCNA - CCNA Security – CCNP - CCENT
)Windows 7 + Office 2010(ICDL Ver. 5 .2
-Microsoft Partner Gold Learning(MCSE-MCITP-MCPD .3
)MCSD
 .4الدورات التدريبية .Oracle
 .5تصميم مواقع االنترنت (.)Web Design
 .6دبلومة الجرافيك (.)Graphic Diploma
 .7دورات متقدمة متخصصة في برامج الرسوم (.)Graphics
 .8دورة التحليل اإلحصائي للبيانات بإستخدام (.)SPSS
 .9المحاسبة اإللكترونية.
 .10دورات في التنمية البشرية واإلدارية.
الطــاقة التدريبية للمركز:
حيتوى املركز على :

• عدد ( )22قاعة دراسية جمهزة بعدد ( )600حاسب شخصى .
• عدد (  ) 4قاعــــات حمـــاضرات نظرية.
• إمجالي الطاقة التدريبية ( )2500متدرب يوميا.
ومن أنشطة املركز اآلتى :

أ  -الدبلوم التدرييب فى تكنولوجيا املعلومات:
مينح املركز الدبلوم التدرييب يف علوم تكنولوجيا املعلومات حلملة املؤهالت العـليا واملتوسطة
ملدة عامــني ( 4فصــول دراسية) يف التخصصات التالــية (اجلرافيـكس والدعاية واألعــالن –

شبكات وصيانة احلاسـب – برمـجة األنرتنت وتصمــيم املواقع) كــما يقــوم املركـز بتدريب
املتــفوقني منهم جمانا وذلك حتت األشــراف األكادميي لكلية العلوم – جامعة حلوان.
ب -مركز تعليم اللغة اإلنـجليزية:
يضم املركز قسم لتعليم اللغة اإلنـجليزية ويتم التدريب من خالل  3برامج هي:
 -1برنامج ( :)English Discoveryويعتمد هذا الربنامج علي احدث تقنيات الوسائط
املتعددة ويشتمل علي ثالث مستويات رئيسية.
 -2برنامــج التأهـيل الجتـياز اختبارات :TOEFLويعـتمد هذا الربنامج علي احدث تقنيات
الوسائط املتعددة ويتكون الربنامج من مستويني (اساسي  -ومتقدم) املستوي الواحد 36
ساعة دراسية.
 -3برنامــج احملــادثة  Conversation:عـــدد  4مسـتويات ومــدة دراســــة املســتوي
الواحد  36ساعة دراسية.
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ثالثاً -مراكز الدراسات:
 -1مركز األحباث والدراسات السكانية:
يقوم املركز باألنشطة التالية :
(أ) الدراسات و البحوث التحليلية يف اجملاالت السكانية املختلفة علي املستوى الوطنى بهــدف
دراسـة اجملتـمعات السكانية مـن حيـث الرتكـيب بعـناصره املختلــفة كالـنوع والعـمر
والتعليم والعمل واحلالة الزواجية وكذلك دراسـة معـدالت النمو وغري ذلك من البحـوث
الدميوجرافية.
(ب) إجــراء البحوث الدميوجـرافية امليـدانية بأسلــوب العيــنات بهــدف دراســـة اخلصـائص
الدميـوجرافية وتوفــري إحتــياجات الدراسة والتحليل بالنسبة للمعـلومات التى يتعذر
مجعــها بأسـلوب احلصر الشامل .
(ج) التنبؤ بتقديرات السكان خالل السنوات املستقبلية ( اإلســقاطات السكانية من عــام
( )2031- 2006

(د) للمـركـز عـالقـة وثيقة مع املراكـــز والوحــدات املمـــاثلة فى مجــيع أحنــاء العالــم
بهـدف تبادل اخلـربات واملعلومــات .
(هـ) تقديم املشورة واخلربة ملن يرغب من الباحثني على املستوى احمللى والدوىل .
(و) تدريب العاملني فى اجملال الدميــوجرافى ســواء فى مصر أو الدول العربية نظرياًوعملياً
بإستخدام احلاسبات األلية املصغرة فى التحليل الدميوجرافى .
(ز) إعــداد وتنفــيذ حبوث أسـرية بالعيــنة مثل مشـروع إعـالن الدميوجرافى وحبث وفيات
األمهات فى مصـر ,املسح القـومى لعمالة األطـفال  ,املسح الشـامل خلصـائص الســكان
فى ( )6مراكز من الوجه القبلى  ,املسح القومى لعمالة األطفال فى القــطاع الزراعــى ,
املسح التتبعى للنشئ والشباب  , 2014املسح القومى حلــصر اإلعــاقة فى املنوفية , 2014
املسح التتبعى لألسر املهاجرة .2014
(ح) يقوم املركز بإصدار جملة السكان حبوث ودراسات .
(ط) إعداد كتاب يرصد وضع املرأة والرجل فى مصر فى شتى اجملاالت .
(ى) إعداد قواعد البيانات ( )Dev - infoوقاعدة بيانات املؤشرات اإلجتماعية .
(ك) إصــدار ( )9دراســات حتليــلية من بيانات حبــث الدخــل واإلنــفاق واإلستهالك عــام
 2013/2012وهى (متوسـط اإلنـفاق السـنوى فى عامى (,)2013/2012 ، 2011/2010
التفاوت فى أمناط اإلنفاق فى أقاليم مصر ,خصــائص الفــقراء فى مصر , 2013/2012
إنفاق األسرة املصرية عــلى الطــعام والشــراب  , 2013/2012إنفــاق األســر املصــرية
على التعليم  , 2013/2012اإلنفاق على املســكن ومستلزماته ,التدخني فى اجملتــمع
املصرى ,إنفاق الألسرة املصرية على اخلدمات والرعاية الصحية ,اإلنفاق على اإلتصاالت.
(ل) حتليل وتقييم بيانات التعداد .
(م) إعداد البيانات اإلحصائية املطلوبة من اجلهات احمللية أو الدولية .
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 -2اإلدارة العامة للدراسات والبحوث األقتصادية :
وترتكز إختصاصات اإلدارة العامة فيما يلي:
أ -إعــداد وإصـــدار الدراســات والبحــوث املتعلــقة بالتنــمية فى القطاعات اإلقتــصادية فى
كافة اجملاالت (التجارية  /الصناعية  /الزراعية  /الغذائية) .
ب  -إعداد وإصـدار الدراسات التنموية على مستوى احملافظات ملعرفة مقومات وموارد التنـمية
وفرص اإلستثمار فى حمافظات مصر من حيث :
( )1دراسة األوضاع داخل احملافظات واألنشطة التى متارسها .
( )2دراسة التوطن الصناعى ويشمـل توطني األنشـطة الصناعية وحتديد املواقع املثـلى
داخل احملافظات للتوطن .
( )3التنمية البشرية احمللية .
( )4البعد البيئى للتنمية البشرية .
( )5التنمية الريفية للمحافظات .
جـ  -إعداد وإصدار الدراسات املتعلقة بالتنمية البشرية .
كيفية احلصول على إصدارات اإلدارة العامة :
 -1املركز القومى للمعلومات nic_capmas@hotmail.com
 -2املوقع اإللكرتونى للجهاز www.capmas.gov.eg
ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل على الربيد االلكرتونى

pres_capmas@capmas.gov.eg

رابعاً :مراكز خدمات أخـرى:
 -1مركز التوثيق وامليكروفيلم:
يعترب املركز وسيلة من وسائل احلفظ اآلمــنه للمســتندات على وسائط ميكروفيلمية ملــدد
زمنية طويلة ميكن إسرتجاعها بسهولة ويسر.
اخلدمات التى يقدمها املركز :
أ  -تسجيل الوثائق والبيانات الصادرة عن اجلهاز والواردة إليه وتبويبها طبقاً ملخــتلف التبويبات
التى تسهل تداوهلا وتصويرها بامليكروفيلم .
ب -إعداد الدراسات املتكاملة اخلاصة بإنشاء مراكز التوثيق وامليكروفيلم للجهات اخلارجية
وكذلك تقديم اخلدمات اإلستشارية هلم فى هذا اجملال مع مراعاة السرية التامة.
جـ  -حتديد تكلفة دراسات تنفيذ املشاريع اخلارجية .
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 -2مركز إدخال البيانات:
أ -تقــديم خدمة فنية متميزة فى مــجال تسجيل البيانات للقطاع احلـكومى واألعمال العام
واخلاص واهليئات .
ب  -ترشـيد اإلنـفاق فى القـطاع احلـكومى بتوفري نفقات إنشــاء مراكـز تسجيل بيانات فى
كل جهة .
ج  -تأمـني البيانات ضـــد األخطار بتسـجيل البيانات على وســائط ختـزين الكرتونية يسهل
تأمينها وحفظها وإحالهلا حمل الوسائط الورقية .
د  -املساهــمة فى ســرعة إستكــمال قواعــد البيانات فى اجلهات املخــتلفة لصــاحل مشروع
احلكومة االلكرتونية .
هـ  -إستخـدام أحــدث وســائل إدخــال البيانات باملاســح الضــوئى وبرجمــيات  ICRلتـوفري
الوقـت وزيـادة جودة البيانات.

ملزيد من املعلومات:
برجاء االتصال مبركز التدريب على تكنولوجيا املعلومات
إمتداد رمسيس جبوار نقابة التجاريني  -العباسية – القاهرة
تليفون23422976 :
فاكس23427834 :
الربيد االلكرتونى ittc_capmass@hotmail.com :
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