


2017التعاد العام للسكان واإلسكان والمنشآت   

ت  للسكان العام التعداد 
 
 2017واالسكان والمنشا

ول 
 
 مصرتعداد الك ترونى فى ا



واًل   
 
المقدم                ة: ا  

2 

   2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا 

 التوصي             ات: خامسًا 

 محتويات الع          رض

 جودة ونشر البي     انات : ثالثًا 

 2017اهم النتائج لتعداد : رابعًا 



وال 
 
 المقدمة: ا



2017 

عدد السكان في سنوات التعداد -1  
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 السنة السنة

 
 (بالمليون ) عدد السكان 

  2017تعداد 

14رق    م   

 
 (بالمليون ) عدد السكان 

المقدم      ة:اواًل   



هو جمع البيانات 

 الديموجرافية

  واإلقتصادية

لألفراد  واإلجتماعية

(  أجانب/ مصريين )

داخل حدود الدولة  

خـــالل فتـــرة عـــد 

.السكــــان   

استخدام األساس وتم   

النظرى     

(De-jour) 

 2017تعداد  فى 

ويقصد به محل 

.اإلقامة المعتاد للفرد  

ليلة اإلســــــــــناد 

(  العـــد ليلة ) الزمنى 

منتصـــــــف ليلة  هى

الموافــــق الثالثاء 

. 2017أبريل  18  

مفهوم التعداد -2  

المقدم      ة:اواًل  (تابع)  
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 المبان     ى

 
 

 السكان

ت
 
 المنش   ا

استم      ارات التع      داد -3  

المقدم      ة:اواًل  (تابع)  

asd/علاء/index.html
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 استمارات  حصــــــر السكان

استمارة القــاطنين  استمارة حصر المباني ومكونـاتها

 بالمساكن العـامة

 استمارة مختصرة

 استمارة حصــــــر المنـشــــــآت
 استمارة مطــولة

نواع االستمارات -4 
 
ا  

المقدم      ة:اواًل  (تابع)  

asd/علاء/index.html
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 2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا 



2017التعاد العام للسكان واإلسكان والمنشآت   

 تشكيل لجن     ة الت            واص        ل

 التج                 ارب القبلي                  ة

 تشك ي   ل اللجن     ة العلي    ا للتع    داد

 2017مراحل وهيكل المشتغلي ن فى تع داد 

 2017الجديد في منهجي ة تنفيذ تع    داد 

 الوع               ي المجتم       عي

 اختي       ار وتدريب العام        لين

ول  ى
 
 التج رب   ة اال

 التج  رب ة الثاني   ة

 التج    رب ة الثالث ة

 التج    رب ة الرابعة

 التج    رب ة الخامسة

  2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا 

 إعداد الميزانية

طر الك ترونيا
 
 اختيار اال

 غرف العملي     ات والمتابع         ة
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2 

ت
 
عمال بدا

 
 تم حيث ،2006 تعداد من االنته    اء عقب التعداد إلج  راء والتنفيذ واإلع  داد التخطيط ا

عضاؤها جميع للتواصل لجنة تشكيل
 
 :بهدف 2006 لسنة 1279 رقم 2006 تعداد في شاركوا ممن ا

   2006 تعداد نتائج من االستفادة و 2017 تعداد خطة وضع •

 . التعداد تطبيق  فى الحديثة التكنولوجيا استخدام•

   2006 تعداد من السلبيات وتحسين االيجابيات من االستفادة تعظيم•

تشكيل لجنة التواصل -1  

  2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا ( تابع)
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 الدرجة من  وهيئة وزارة 23 اعضاء عضويتها فى تضم 2014 لسنة684 رقم الوزراء مجلس رئيس السيد بقرار للتعداد العليا اللجنة تشكيل تم
 : بهدف وذلك الممتازة

 واالسكان للسكان العام للتعداد النتائج افضل على للحصول الدولة فى  المتاحة االمكانيات كافة باستخدام  الجهود تكاتف ضمان •
ت
 
    2017 لعام والمنشا

 : للتعداد العليا اللجنة ان جازات اهم من وكان 2017 / 2 / 14   حتى 2014 /8/ 26  من   اعتبارا اجتماعات (9) عدد عقد•

 
 
عمال لدعم  لالستعداد المحافظين السادة لكافة توجيهات الوزير السيد إصدار -ا

 
 بكل لجان بتشكيل وذلك 2016 العام  التعداد ا

 . المحافظين السادة برائسة المحافظات

 2017 / 2016 ، 2016/ 2015  المختلفة الدراسية المراحل مناهج  فى التعداد من علمية مواد اضافة -ب

 . الميدانية االعمال فى للمساندة الداخلية بوزارة عمليات غرفة انشاء -ج

 . بها للتعداد لجان المحافظات معظم تشكيل وكذا للتعداد الخمسة  القبلية التجارب  تنفيذ إجراءات تسهيل - د

اللجنة العليا للتعداد -2  

تشكيل اللجنة العليا للتعداد  -2  

  2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا ( تابع)
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.للشكل األمثل الستمارات التعدادالوصول  -أ  

.تصميم وبناء هيكل المشتغلين  وتحديد أنسب وسائل اختيارهم  -ب     

.التعرف على المشاكل الميدانية وأسلوب حلها -جـ     

.اختبار معدالت األداء لكافة المشتغلين في كل المراحل  -د     

/ تسكين مناطق العمل / التجهيز )مراحل التعداد لكافة اختبار التطبيق اإللكتروني  - هـ 

عد السكان والظروف / حصر المباني والوحدات / تحزيم ومطابقة وتعديل الخرائط ميدانياً 

، (حصر المنشآت/ عد المساكن العامة / السكنية باالستمارتين المختصرة والمطولة 

.ومخرجات التعداد  

اللجنة العليا للتعداد -2  

تجارب قبلية للتعداد، وكانت التجربة الخامسة بمثابة تعداد تجريبي، تم إجراء خمسة 

:وقد نفذت هذه التجارب بغرض  

التجارب القبلية -3  

  2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا ( تابع)
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 الطريقة عدد المحافظات حجـم العينة  التوقـــيت التجــربة

 ورقيـــة 2 8500 2013 األولــى

 ورقيـــة 3 ألف 37 2014 الثانيـــة

 ورقيـــة 10 ألف 100 2015/2014 الثالثـــة

 الكترونية/ورقـية  2 ألف  22 2015 الرابعـة

 ألف 100 2016 الخـامسة
المحافظات عدا  كل

 شمال سيناء
 الكترونية

التجارب القبلية -3( تابع)  

  2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا ( تابع)
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 2017الجديد في منهجية تنفيذ تعداد  -4
 (التحول الى استخدام التابلت)

  2017اإلجراءات التحضيرية لتعداد : ثانيًا ( تابع)
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 الجديد في تنفيذ التعداد  -ا

 ثم – السكان عد مرحلة ثم – المباني حصر مرحلة) ليصبح الميداني العمل مراحل ترتيب إعادة -أ

 كانت حيث والسكان المباني حصر مرحلتي بيـن السكاني الحـراك لتجنب (المنشآت حصر مرحلة

 . السابقة التعددات في السكان عد مرحلة قبل تتم المنشآت مرحلة

 دقة لخدمـــــة االعتبار في االستثناءات بعض وضع مع النظري العد منهجية تطبيق - ب

 . البيانـــــات

 .%90 بنسبة مختصرة وأخرى األسر من  %10  بنسبة مطولة استمارة استخدام -جـ  

  التعـــــداد مراحــــل جميع فى متكامل الكتروني نظام إلى التحول -د

 فيديو على عالوة ، اسطوانات صورة على التعداد استمارات لشرح العلمية المادة إعداد - هـ

 المتدربين لكافة المفاهيم توحيد لضمان العلمية المادة لعرض الحديثة التدريب ووسائل تعليمي

 2017الجديد في منهجية تنفيذ تعداد  -4( تابع)
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 ( تابع)
 
 الجديد في تنفيذ التعداد  -ا

 والتنمية الداخلية ووزارتي الجهاز بين بالتنسيق اإلداري الدليل توحيد -و

 المحليـــــــة

 مع ترميز إلى تحتاج التـي للمتغيرات الميــدان في األولي اآللي الترميز -ز

 الميدان أعمال استكمال بعد التفصيلي الترميز الستكمال الترتيب

 واستخدام والمختصرة، المطولة لالستمارة إلكترونيا األطر استخراج -ح

 .الكترونياً  البيانات لتسجيل المعدة التطبيقات

 .للتعداد النهائية النتائج الستخراج الزمنية الفترة تقليل -ط

 2017الجديد في منهجية تنفيذ تعداد  -4( تابع)
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ظهرت و الميدانية العمليات ورقابة ضبط إحكام ناحية من سواء التابلت الستخدام كبيرا تميزا الرابعة القبلية التجربة نتائج ا   ا 
 :في ذلك تمثل وقد .تجميعها تم التي البيانات نوعية إلى باإلضافة اإلن جاز، توقيتات

المحددة، التوقيتات في واستكماله العمل من االنتهاء وسرعة للبيانات الفوري  التحديث 

لية المراجعة على لالعتماد نتيجة البيانات بجودة االرتقاء
 
 الميدان، في الفورية اال

نية والمتابعة السيطرة إحكام
 
 الميداني، العمل لفرق  اال

ولية النتائج الستخراج الالزمة الزمنية الفترة في الواضح والتخفيض النتائج استخراج سرعة
 
 ،2017 لتعداد والنهائية اال

صحاب البيانات مستخدمي على انعكاساته له تكون سوف مما  .المصالح وا 

 

جهزة إتاحة على اإلداري  واإلصالح والمتابعة  التخطيط وزارة مع االتفاق تم
 
لف45) البيانات لجمع المطلوبة اال  ثم (تابلت ا 

هيلها إعادة
 
خرى  بمشروعات لالستخدام تا  .ا 

 التحول إلى استخدام التابلت  -ب 

 2017الجديد في منهجية تنفيذ تعداد  -4
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 جودة البيانات

 إدارة و متابعة العمل الميدانى

 صورة ذهنية لدى المجتمع والعالم

قدرة على مواجهة المشاكل و 

 لها االستعداد المسبق 

 حجم عمالة

 تكلفة مالية

رقابة على كل عناصر منظومة 

 العمل
 الوصول إلى النتائج النهائية

 أعباء إدارية

 تأمين البيانات 
security 

القدرة على تعديل خرائط مناطق 

 العمل الجغرافية في الميدان

 مقارنة التعداد اإللك تروني بالورقي    -ج

 2017الجديد في منهجية تنفيذ تعداد  -4( تابع)
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 2017المشتغلين في تعداد وهيكل مراحل  -5
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مساعد المعاون/ المعــاون   

 المراقب

 المفتـــش

 
 المنسق
  

 2017فى تع داد الهيكل التنظيمي للمشتغلي ن  -ا  

 2017وهيكل المشتغلي ن فى تع داد مراحل  -5
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 معاون مفتش مراقب منسق
مساعد 

 معاون
 جملة

38 280 2500 25000 13000 40818 

عداد المشتغلي ن  -ب  2017فى تع داد ا 

 2017وهيكل المشتغلي ن فى تع داد مراحل  -5( تابع)



 المرحــلة 

 التمهيدية 

تحزيم مناطق العمل 

 البلوكاتوترقيم 

 والمباني والمنشآت
 

 

 21  /1  /2017  

 إلى 

 28 /1  /2017  

 المرحــلة 

 األولـــى

المباني   حصــر 

 ومكوناتها 

(ألف مشتغل 25)  
 

 29  /1  /2017  

 إلى

  25  /3  /2017  

 

 المرحــلة 

 الثــانيــة

السكان  والظروف حصر 

الرقــم السكنية وتوزيع 

 التنظيمي للخدمات

(ألف مشتغل  40)  
 
 

 18 /4  /2017  
 إلى

  15  /6  /2017  

 المرحــلة 

 الثــالثــة

خصائص حصر 

 المنشآت

(ألف مشتغل  25)   
 

 13 /7  /2017  
 إلى

31  /7  /2017  

 مراحل التعداد -ج 

 2017وهيكل المشتغلي ن فى تع داد مراحل  -5( تابع)



حجـم 
 العمـــــل

 مبنىمليون  16

 وحدة مليون  43

 سرةمليون أ23,5

 منشأة مليون  6,4

إلعالن يوم  60
 النتائج النهائية

 الف  31

خريطة منطقة عمل 
حتى ( 500:1)

 مستوى المبنى

 آالف  3

دعم فني 
 ميداني وهاتفي

الف  40
مشتغل 
 بالميدان

 تابليتالف  44

 يوم  118

جمع بيانات 
 مراحل  3على 

 جيجا  1.2

 سعة شبكات نقل البيانات

3G  المؤمنة واالرضية
VPN 

 تيـــرا  7

 حجم قاعدة البيانات  

مليون  190تشمل 
 سجل بيان



إختــيار 

 وتأهــيل

 فـــرد 50

 مدربىللعمل  

 المدربين مدربى
 

(TTOT)  

 كرة الثلج شملت

فـــرد 700   

دورات  6خالل  

النصف  فى

األول من عام 

 مدربى 2016

المدربين 

(TOT) 

 إنتقــــــاء

 مدرب 500 

للتدريــــب 

 المركـــــزى

 المجمــــــــع

 تدريـــــــب

ألف  40 

 مشتـغل

بمقــــــــار 

التدريــــــب 

 بالمحافظـات

 اختيار وتدريب العاملين -6
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 غرفة عمليات التعداد ومتابعة التنفيذ -7

 

ت•
 
عمال ادارة بغرض العمليات غرفة انشا

 
 حلقة وتمثل الميدانى العمل مسار وتحسين التعداد ا

 .  بالميدان والعاملين للتعداد العليا االدارة بين الرئيسية الوصل

 من نقلته وبما للمتابعة تقارير من قدمته بما الميدانى العمل مسار تحسين فى الغرفة ساهمت•
ليه خالل من الميدان الى العليا لالدارة تعليمات

 
 من وكذا بالميدان العاملين مع التواصل ا

 .المغلقة الدائرة عبر بهم التليفونى االتصال خالل

 

 
 
 غرفة العمليات -ا



 
 معاون 

 

 

 الجهـــــــاز
 

 مركز البيانات

أسر  –وحدات  –مباني 

منشآت -أفراد   

 

 الميدان
البيئة  

 اإلحتياطية

 نقل البيانات عن طريق شبكات المحمول 

 VPNواالنترنت المؤمن 

 
 

 خط ربط للبيئة االحتياطية   

 
موقع العد 

 الذاتي لألسرة

 

 تسجيل البيانات على التابليت 

ادارة التابليت 
 مركزيا

 ادوات الدعم الفني والتواصل

 
 األسرة

 

 دورة العمل -ب

 غرفة عمليات التعداد ومتابعة التنفيذ -7( تابع)



 إحصائيات اجمالية

 شاشات من النظام 

 غرفة عمليات التعداد ومتابعة التنفيذ -7( تابع)

 متابعة التنفيذ -ج 



 متابعة في غرفة العمليات توضح بعض البيانات الخاصة بالوحدات والخدمات

 شاشات من النظام 

 غرفة عمليات التعداد ومتابعة التنفيذ -7( تابع)

 متابعة التنفيذ -ج ( تابع)
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 الوعي المجتمعي  -8

 تشكيل اللجنة العليا للتعداد

النـــوابمجلـــــــــس  مجلــــس المحـــافظـــين  

 مديريات أوقـاف المحافظات

 مجلـــــــــس الوزراء

تواضروسقداسـة البابا   
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 الوعي المجتمعي  -8( تابع)

مادة علمية عن التعداد بكافة 

الجامعيمراحل التعليم قبل   

 كبـار الكتـاب والصحفيين
والرياضة مراكز الشباب 

 بالمحافظـــــــات

والمعاهد والمدارس الجامعات 

 والنوادي الرياضـــية

مراكز إعالم الهيئة العامة 

 لالستعالمات بالمحافظات

 إعالنات تلفزيونية وإذاعية

تغطىأوت دور  حملة   

كافة المحافظات   

لقاء إعالمي 257أكثر من   
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 جودة ونشر البيانات: ثالثاً 
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.بيانات غير متسقة أي تضمن عدم تسجيل والتي برامج تحقق المراجعة اآللية للبيانات تصميم  -أ   

)           (نظام متابعة الموقع باستخدام تجميع البيانات من األسر المعنية ضمان  -ب     
للسؤال التالي دون باالنتقال كافـة األسئلة وفقاً لترتيبهـا حيـث أن النظـام ال يسمـح استكمال  -جـ  

.إجابة السـؤال السابــق   

.عن المراجعة المكتبيةواالستغناء اآلليـة لكافـة األسئلـة عند التسجيل المراجعـة  -د     

، (المعاون/ المفتش / المراقب / منسق المحافظة )العمل لكافة مستويات العمل الميداني متابعة  - هـ

.وفقاً للصالحيات الخاصة بكل منهم   

وتقييم مستويات الجودة الشاملة بواسطة فرق ضبط الجودة الميدانية التي تعمل بشكل  متابعة  - و

.مستقل  

 

GPS 

 ضبط جودة البيانات -1

 جودة ونشر البيانات: ثالثاً 
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 تجهيز ومراجعة البيانات -2

 :يل  ي فيم  ا التع   داد بيان   ات تجهي   ز عملي  ات تتلخ   ص  
 
 
ك  د للبيانات اإللك تروني  ة المعالج  ة - ا

 
 المصادر م  ع وخارجياً  داخلياً  واتساقها وشمولها دقتها من للتا

خ  رى 
 
 م  ن المتوف  رة المعلومات وبي  ن بينها تع  ارض وج   ود ع   دم م  ن والتحق  ق منتقيتها م  دى وتقيي  م اال

خ    رى  مص ادر
 
 . ا

ل  ي الترميز - ب
 
 . االقتصادي والنش   اط والمهن   ة الدراس   ي المؤهل في التخصص لبيان ات اال

 .  لذلك صمم ت ال تي والبرام   ج النظ  م وف  ق النت   ائج ج    داول استخراج - ج 

 

 جودة ونشر البيانات: ثالثاً ( تابع)
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تي    ة
 
 :نش   ر البيان   ات بالوسائ   ل اال

 .مطبوعات ورقية في صورة مجل   دات لنتائج الجمهوري        ة والمحافظ        ات -1
سط  وان    ات مدمج         ة  -2  .ا 
 :   موقع الجهاز اإللك تروني على شبكة االنترنت  -3

 Web: www.capmas.gov.eg 
 :  بوابة مص   ر المعلوماتي       ة الجغرافي         ة  -4

 www.geoportal.gov.egWeb:  
 

 

 نشر البيانات -3

 جودة ونشر البيانات: ثالثاً ( تابع)

http://www.geoportal.gov.eg/
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هم نتائج : رابعًا 
 
 ا

ت
 
 التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشا





أهم 
 النتائج

 الف 832

 مبنى للعمل

مبنى مليون 1.4
ارض مسورة )

 (غير مستغلة

 مليون  42.9

 وحدة

 غير سكنية/سكنية

 مليون  9.4

مصري 
 بالخارج

مليون   94.8
مصري 
 بالداخل 

مليون  23.5
 أسرة

 مليون  16.2

 مبنى

 مليون 13.4

 مبنى للسكن

 

 مليون 6.4

 منشآة

 ...منها

 مليون عاملة 4.1

مغلقة  ألف 269
 مؤقتا
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 التوصيات: خامسًا 
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 . االهتمام الجيد باختيار العمالة ويفضل ان يكونوا من العاملين في الجهات الرسمية للدولة•

 Brandيفضل استخدام أجهزة تابلت براند  •

 .متابعة جودة البيانات من اليوم األول لجمع البيان لتالفي أي أخطاء ميدانية•

أهمية اختبار أسئلة االستمارات واجابتها واتساقها في تنفيذ التجارب القبلية واهمية تحليل هذه •
 .  البيانات أثناء وبعد انتهاء التجارب القبلية وذلك للوصول إلى أفضل شكل التساق البيانات

 التوصيات: خامساً 

دليل )مراجعة األدلة المستخدمة في العمل الميداني واستخراج النتائج مثل •
 (.النشاط االقتصادي –المهنة 
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االهتمام بالتغيرات اإلدارية ورصدها والتي تحدث أثناء التعداد •
 .ورصدها لمراعاة ذلك عند إعالن النتائج 

االنتهاء من إعداد وتصميم الجداول الصماء بالكامل وتطبيقها •

 .في نتائج التجارب القبلية

 التوصيات: خامساً ( تابع)

االهتمام بالمنظومة المالية للعاملين بالتعداد على ان تكون المحاسبة •
 .مرتبطة باإلنتاج والجودة وان يكون هناك آلية لمحاسبة المقصرين



2017التعاد العام للسكان واإلسكان والمنشآت   

 
 


