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 رؤيــــــة الجــهـــاز
تفي تنفيذ التعداد العام للسكان و   

 
المنهجيات و  2020دورة فى  االسكان و المنشا

   اتثدحمستو الالطرق المستخدمة 

 : إعداد 

بو الحسن حسين
 
 حسين ا

 باحث إحصاىئ و ديموجرافى

 قطاع االحصاءات السكانية والتعدادات

 االدارة المركزية للتعدادات
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 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

(CAPMAS) 

 

( EGYPT )  

Arab Republic of Egypt 



3 

 **محتويات العرض**
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  :مقدمة 

2016التـجــارب القبــليـــة لــتعــــــداد  :ثالثا  

2016 المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات   :ثانيا  

ت/ االسر / المبانى )نمــــــاذج استمــــــارات التعــــــداد  :خامسا
 
 2016( المنشـا

 2016المستحــدثـــات فــى تعـــــــــداد  :رابعا

نبــذة تـاريخـيـة: أوال  
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هميــة الكـبرى والتى  التعـــداديعتبر    
 
كـبر العمليات اإلحصائيــة القومـيــة ذات اال

 
هم وا

 
من ا

و كافـة دول العـالم نظـرًا العتماد كافـة قطاعات مصـر تجـرى بالحصـر الشامل ســواء فى 
 
ا

الدولـة ومتخذى القــرار والباحثيــن علـى البيانــات التــى يوفرهـا والحقائــق التــى يصــورهــا 
فـى كـثيــر من المجــاالت وطبقـًا لنتائـج التعـداد تصـدر الكـثــير مـن القــرارات السياســية 

حوال المعيشيــة 
 
واالجتماعيـــة واالقتصــــادية ووضـع الــبرامج الالزمة لتحسـين اال

 .للمواطنـين

4 

 : مقدمة



وراق البـــــتؤك•
 
نالمصــــرية ردى ـــد ا

 
ف عــــدم ــــت( م.ق 3340) امــــه فى عـــا

 
د والجنـود الصالحيـن للخدمة رااال

 .العسكرية 

 
ج بمعرفة علماء الحملة مصر ان فىـدير عدد السكــتم تق (م 1800)فى عام •

 
انى ـدير الثــالتق رى ــالفرنسية ، ا

)   ، والرابع فى عامباشا د محمد على ــهـفى ع» تعداد النفوس  » (م 1846) م ـاوالثالث ع,  (م 1821)عام 
 . (م 1873

 
ج (م 1882)ام ــى عــف•

 
ول تعــا

 
 6,7  انـــمية الحديثة ، وبلغ عدد الســكـامل بالمفاهيم العلــش ـدادــرى ا

 .ة ـــون نسمــملي

 
خــتم تنفي (م 2006)ام ــفى ع•

 
 ، بنسبة زيادة  72,8 ــانكــدد الســان عـ،وك( الثالث عشر ) داد ــر تعــذ ا

 
مليونا

 (.  مليون نسمة  59.3)  1996عن تعداد % (  22,8) قدرها 

 
  .ةــــدادات الحديثــة التعــر فى سلسلــع عشــداد الرابــالتع (م 2016)داد ــبر تعــيعت•

 المقدمة: تابع 
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1882 

 سلسلة زمنية 
 كل عشر سنوات

2016 

 تعـــداد النفـــــوس

 تعداد السكـــان

 تعــــــداد 14

1897 1907 

1917 1927 

1937 1947 

1960 1966 

1976 1986 

1996 2006 

وال
 
 نبــذة تاريخيــة عن التعــداد: ا
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السنوات التعدادية داخل الجمهورية فىعدد السكان   
(2016والمتوقع عام ) 2006ــ  1882من عام   بالمليون 

 السنــــــــــــوات

وال( تابع)
 
 نبذة تاريخية عن التعداد: ا



2016المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : ثانيا   

 :الالمركزية -1

 …وسوف يتم تطبيق الالمركزية في التعداد

ربع مناطق مركزية هى مصــرويتم تقسيم    
 
 :  إلى ا

وقـد تـم تسجيـل  ،(إقـليم قـناة السويــس/ الوجـه القبلى / الوجـه البحـرى / القاهـرة الكـبرى )

البيـانات في هـذه المواقع، بعد تجهيز القاعــات والكــــوادر اإلشــــرافية وقــــواعد 

      .البيـــــانات



 :GISاستخدام الخرائط الجغرافية ال  -2
 

ول مــرة فى التعـدادات المصـرية ، يتم استخـدام الخرائـط الجغرافـــية فى كل من الحضـر و الريف •
 
ال

 .، لضمان دقـة وشــمول التعـداد 
 

 .استخدام نظام البلوكات لترقيم المباني في المناطق الحضـــرية والريفيـــــــة •
 

فى مرحلـــة تحــزيم وتـــرقيم و حصر  البلوكات والمبـــانى  GISاستخـــدام الخرائـــط الجغرافيـــة ال •
 .وبعــد انتهاء العمل الميدانى سنقوم بإصدار نتائج التعــداد مع الخرائــــــط التفصيلية 

 
بمقاييــس مختلفـــة مناســـبـة لكل من المراقب العــام والمراقــب موضــحا بها  GISإنتــاج خرائـــط ال •

رقام البلوكات 
 
يضا إعداد خرائط للمفتـش  والمعاون والعداد موضحا بها ا

 
الحــدود االدارية وا

 .    والمبانى
 

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 



 
(االجمالى)  

 
(عداد)  

 
(مسجل)  

 
(معاون)  

 
(مفتش)  

 
(مراقب)  

 
(مراقب عام)  

 
(الوظيفة)  

97070 
 

69081 
 

 

2344 
 

 

23027 
 

 

2302 
 

 

242 
 

 

74 
 

 العدد

 :الهيكل الوظيفى للمشتغلين  -3

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 



 الثالثة المرحلة  -3

 

ت  حصر
 
المنشا
 وخصائصها

  
 

 

 المرحلة الثانية  -2

من السكان  كال حصر
 وخصائص المسكن

   

    

 االولى المرحلة -1

حصر المباني ومكوناتها  
 من

   وحدات

 
 

 المرحلة التمهيدية

تحزيم وحصر وترقيم 
المباني والبلوكات في 
المناطق الحضرية 

 والريفية

 

 

 مراحل العمل الميدانى

 :مراحل تنفيذ التعداد -4

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 



مراحل العمل الميدانى فى تقديم مرحلة حصر السكان قبل  فوائد عملية إعادة ترتيب
ت
 
 :مرحلة حصر المنشا

يـــة تغيــــــرات قد تحـــــدث بعــد كـل مرحـــلة من مراحـــــل التـــــعداد  -1
 
 (.  الثبات المكانى ) لتجنـــب ا

 

 .لمعرفـــــة العــدد الفعلــــي للعمالــة المطلـــوبة فــى مراحــــل التـــــعداد -2

 

ساعـــد هـــذا الترتيـــب فى توفــير الوقــت والعمــل على التــــوازى وسرعــة إعـــالن نتائــــج التعـداد حيـــــث يتــم  -3
ولــــــى إســـتالم : استالم السجـــالت على مرحلتــــين 

 
، ( ســجـــــالت المبـــانــى وسجـــــــالت عــد السكــان) اال

ت)والثـانيــة إســــتالم 
 
 (.ســجــالت المنشــــــا

 

 

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 



 :  استخدام  التسجيل االلكـترونى فى التعداد  - 5
يعتـبر التسجـيل االلكـتروني وسيـلة سهلـة وعصــرية تساعـد المستخـدم الذي له قـــدر بسيـــط من المعرفــة  -1

لي
 
 .باستخـــدام الحاســب اال

 

 .تــحســـين جــــــودة البيانـــــات  -2

 

 .تخـفيــــض التكلفــــة وذلك عــن طــــريق إدخـــال البيانـــات مباشـــرة فــي قاعـــــدة البيانــــات المركــــــزية -3

 

 .يســاعـــد علــــى تـقليــــل الوقــــــت الستخــــــراج نتائــــــج التعـــــــداد -4

 

دوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثــة  -5
 
 .تعزيز صورة التعداد باستخدام ا

 

 

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 



 :  استخدام تقنيات جديدة في التدريب -6

 التعليمات وضع وتم التعداد، لمنهجية المستخدمة العلمية المواد تجهيز تم (أ)
قراص على للتعداد المستخدمة

 
 المفاهيم لتوحيد ،(اسطوانات) المدمجة اال

 مراحل لجميع والمحلي المركزي  التدريب من كل في العاملين لجميع والتعليمات
    .التعداد

 التعــداد مراحل مـن مرحلـة كل نهاية بعد الجــودة مراقبــة فـي المواطنــين مشاركــة (ب)
 اى عن لإلبالغ الجهاز في Call  Center بال المجــانى االتصـال خـالل مـن وذلك
   .قصور 

 

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 
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 :  زيادة وعي المجتمع وذلك لتوفير بيانات دقيقة عن طريق -7

( 
 
 استجابة وزيادة االحصاىئ الوعي لرفع وذلك كبيرة علمية إعالنية حملة لتنفيذ التخطيط (ا

  .التعداد عن دقيقة بيانات لتوفير للمواطنين

 وتالميذ الجامعات طالب) مثل  المجتمع قطاعات مختلف مع مباشرة اتصاالت إجراء (ب)
 مقابالت إجراء خالل من (.الخ. ...... الحكومية، غير والمنظمات والوزارات المدارس

همية الوعي لرفع المركزي  الجهاز قادة مع
 
   .التعداد با

 
سر) الملصقات و الباركود طريق عن (ج)

 
 حصر في اإلنترنت استخدام يمكنهم الذين لال

سر
 
  .(وخصائصها اال

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 



 :فى يساعد DWH( Warehouse Data( ال استخدام -8

 

 .التعــــداديــــــة البيــــــانـــات مـــن هائـــل كـــم تخــــزين (أ)

ت / االسر / المبانى ) التعداد استمارات ونماذج اشكال بين التـــكامـل (ب)
 
 .( المنشا

   .التعداد بيانات على تحليالت عمل (ج)

   .للتعــــــــــــداد البعــــــدى للمســــــح عينـــــة اســــتخراج (د)

 

المنهجية المستخدمة فى التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشات : تابع ثانيا 
2016 



 2016التجارب القبلية لتعداد : ثالثا

 

   :2016 تعداد قبل قبلية تجارب 4 بإجراء االن حتى مصر قامت 
 

  
 
ولى  –ا

 
 :التجربة القبلية اال

 ( :التوقيت الزمنى )

 (28/3/2012) حتى(   2012/  11/  11من ) خالل المدة                 

 ( :مناطق التجربة )

 ،( اهرة ـــافظة القـــمح) المنطقة التاسعة                 

 ( .وبية ــمحافظة القلي) يوليو  23رية ــق                 

 ( :حجم العينـــة ) 

س(  8500) حجم العينة                 
 
 .رة معيشية ــــا
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 2016التجارب القبلية لتعداد : تابع ثالثا

 

 :التجربة القبلية الثانية  –ب 

 ( :التوقيت الزمنى )   

 ( (2014/4/17حتى( 2013/ 11/ 3)خالل المدة من   

 ( :مناطق التجربة  (

حمد هاشم ، قرية كـفر عص)       محافظة الغربية  
 
 ( . ام ـــــشياخة ا

 ( .، قرية عامرية الفيوم   شياخة دار الرماد)       وم ـــمحافظة الفي

 ( .ية ـــــ، قرية الضبع  يةــــشياخة العرايش)    محافظة اإلسماعيلية

 ( :حجم التجربة )  

سـرة معيشــية (  37000)   حجم التجربة حوالى                  .ا 

 

 

 



 2016التجارب القبلية لتعداد : تابع ثالثا

 

 : الثالثةالتجربة القبلية  – ج

 

 ( :التوقيت الزمنى ) 

  ( 2015/2/19)  حتى( 2014/ 8/ 21)خالل المدة من   

 ( :مناطق التجربة ) 

 البحيرة ، الشرقية ، دمياط ،  المنوفية ، ، مطروح القاهرة ، )                

 ( بنى سويف  ، قنـــا الجيزة ، المنيا،             

 ( :ربة جــحجم الت) 

سـرة معيشــية (  37000)   حجم التجربة حوالى                  .ا 

 

 

 



 2016التجارب القبلية لتعداد : تابع ثالثا

 : الرابعةالتجربة القبلية  –ب 
سر المعيشيةالمختصرة و االستمارة المطولة)وفيها تم استخدام 

 
 (لال

 %10 االستمارة المطولةحيث تمثل 

 %90 االستمارة المختصرةو تمثل 

ول مرة(  التابلت)وقد تم استخدام 
 
 .فى التجربة القبلية الرابعة ال

 ( :التوقيت الزمنى ) 

 (2016/1/28) حتى( 6/9/2015)خالل المدة من   

 ( :مناطق التجربة (

سيــوطمحافظة  ،(  تصفا، قرية  مدينة كـفر شكر)  القليوبيةمحافظة    ( . المعصرة، قرية   مدينة الفتح)  ا 

 ( :حجم التجربة ) 

سـرة معيشــية (  20000)   حجم التجربة حوالى                  .ا 

 

 

 



المسـتحـــــدثات فـــى تعـــداد   :رابعا

2016  



 2016المسـتحـــــدثات فـــى تعـــداد   :رابعا

ول مـــرة فى التعداد – 1•
 
 .  استخدام االستمارة المطولة واالستمارة المختصرة ال

 

 de) بدال مـن اسلــوب العـــد الفعلى  (de jure)استخدام  اسلـوب العــد النظــرى  – 2•
facto) . 

 

ســر الراغبة والتى تستطيــــــع التسجـيل إلكـترونيًا  – 3•
 
 .استخدام التسـجيل اإللكــترونــى  لال

 

 .فى محافظات الجمهورية ( الحـضر ، الريـف ) تنفـــيذ المســــح الخرائطــــــــى علــى مستــــوى  – 4•



ت  –5•
 
 .تقديــم مرحلـــة عـــد السكـــان علـــى مرحلــة حصـــر المنشـا

 

ومرحلـــة ( المبــانى والسـكان ) تقسيـــم مرحلـــة استــــالم الســجــالت إلــى مرحــلــة سجـــــالت  -6•
ت كمرحلة ثانيــــة مما يــؤدى إلـى ســرعة إعــالن النتائـــج 

 
 .سجـــالت المنشــــا

 

وزيــر التنـمية المحلــيــة وعضـــوية / تــم تشكــــيل لجنـــــة عليــــا للتعــــداد برائســـــة السيــــــد  –7•
ن
 
ن وقــد تــــم عقــد خمســة اجتماعــات للجنـــة حتى اال

 
 .العديـــد مــن الـوزارات ذات الشـــا

 

ثناء تنفيذ  2006تشكيل لجنة للتواصل للربط بين التعدادات وقد تم تشكيلها فى عـام  -8•
 
ا

 .التعداد 

 

 

 2016المسـتحـــــدثات فـــى تعـــداد   :رابعا



نماذج استمارات التعداد  :خامسا

 (  المنشآت/ األسر / المبانى )

2016 





















 

 

 

 شكرا لحسن استماعكم•




