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مــطــالــب 

2017تنفيذ التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 

مـن األجــور 



2017التعاد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 

مــحـــتــويــات الــعـــرض 

األجور والمكافآت : اوالً 

 ً ات األجهزة والمعدات والبرمجي: ثانيا

ايجار تجهيز ومستلزمات قاعات: ثالثاً 

اثاثات ومهمات مكتبية: رابعاً 

الحملة األعالمية للتعداد: خامساً 

الميزانية التقديرية للتعداد: سادساً 
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:أســس الــحــســاب-أ

الوظائف 
الشرافية 

الوظااااااااائف اإلشاااااااارافية المزلااااااااوب تاااااااادريبها مركزياااااااااً حااااااااوال                        •
وظاااااائف 25+ مراقاااااب عاااااام 75+ مراقاااااب 250)فااااارد ( 350)

(   إشرافية

المتدربين 

من الخارج 
أوالداخل

فــرد داخــل مــركـــز تــدريــب                                  ( 350) سـيـتـم الـتـدريــب لـعـــدد •
( مدينة مبارك التعليمية ) 

تكلفة التدريب المركزى والمحل  -1

األجـور والـمكــافـأت  : أوالً 
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المكافأة عددالبيانم

اليومية 

بالجنيه

المدة

باليوم

2017/2016اإلجمال  

يوم350016مكافأت التدريب المركزي1

عل  

مرحلتين

00

2

المكافأت تدريب المحل 

➢ ً عل  يوم2500020تدريب المفتشين محليا

مرحلتين
00

بحضور )المعاونيين➢

(المفتشين

عل  يوم25000020

مرحلتين
00

معاون/مفتشبحضور)العدادون➢

)

150000600

00ـــ250000( ش بحضور المفت) المعاونيين➢

تكلفة التدريب المركزى والمحل  -1/تابع 
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عددالبيانم

المكافأة 

اليومية 

بالجنيه

2017/2016اإلجمال  مباليوالمدة

يب إنتقال ف  المتوسز للتدر3

مركزى ومحل 

00مرات285004

00يوم350016مقابل إقامة وإعاشة بالمركز4

0األجــمــــالـــ 

تكلفة التدريب المركزى والمحل  -1/تابع 
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ة المكافأة الشهريالعددالمسم  الوظيف م

بالجنيه

توصيف العمل

أسرة تجمع بالتابلت600مسئول عن عد 150000مساعد معاون5

لمدة شهر

مسئول عن حمل البوية للمفتش أثناء 25000حامل بوية للمفتش 6

عملية التحزيم

الية مسئول عن تنظيم الشئون األدارية والم28500أعمال سكرتارية7

) للوظيفة اإلشرافية الت  يعمل معها 

(  مفتش / مراقب / مراقب عام

خدمات معاونة 28500عمال المقر8

عناصر أعمال معاونة من9

الحكم المحل  بالمحافظات

27

محافظة

0

:أســس الــحــســاب/ تابع -أ

تــكــلــفــة أعــمــال الــمــيــدان-2
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البيانم

2017/2016التكلفةإجمال 

المكافأة عدد

الشهرية 

بالجنية

المدةاألجمال المدة بالشهر

بالشهر

التكلفة

7507070مراقب عام1

25007070مراقب2

250006.506.50مفتش3

2500005.505.50معاون4

فرق فى25000010معاون

الشهر

0

1500001010مساعد معاون5

:تكلفة أعمال الميدان -ب

تــكــلــفــة أعــمــال الــمــيــدان-2/ تابع 
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م
البيان

2017/2016التكلفةإجمال 

عدد

المكافأة 

الشهرية 

بالجنية

المدة 

بالشهر

المدةاألجمال 

بالشهر

التكلفة

250001010حامل بوية6

285006060سكرتارية المقار7

285006060عمال المقار8

أعمال معاونة من 9

عناصر الحكم المحل  

بالمحافظات

27

محافظة

0ــــ0ـــ0

:تابع  تكلفة أعمال الميدان -ب

تــكــلــفــة أعــمــال الــمــيــدان-2/ تابع 
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عدد األفرادنوع العمالةالمرحلةم
بالوردية

عدد 
الورديات

اجمال  
األفراد 
باليوم

المكافأة 
الشهرية 
بالجنيه

المدة 
بالشهر

األجمال 

اعداد برامج 1
التعداد 
األلكترون 

616010.000األداريين

515010.000خدمات معاونة 

15230010.000مزوري برامج

0ياألجــــمــــالـــ

2

المعالجة
األلكترونية 
وزباعة 
ومراجعة 

الجداول األولية 
ن  والنهائية للمبا

2024004.500المشتغلين

42804.500المشرفين

12204.500األداريين

12204.500خدمات معاونة 

621204.500مزوري برامج

0ياألجــــمــــالـــ

اتتكلفة العاملون بتكنولوجيا المعلوم-3
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عدد األفرادنوع العمالةالمرحلةم
بالوردية

عدد 
الورديات

اجمال  
األفراد 
باليوم

المكافأة 
الشهرية 
بالجنيه

المدة 
بالشهر

األجمال 

3

المعالجة 
األلكترونية 

وزباعة ومراجعة 
الجداول األولية 
انوالنهائية للسك

3026003.250المشتغلين

42803.250المشرفين

22403.250اإلداريين

12203.250خدمات معاونة 

821603.250مزوري برامج

0ياألجــــمــــالـــ

4

المعالجة 
األلكترونية 

وزباعة ومراجعة 
الجداول األولية 
والنهائية 
للمنشآت

2024003.250المشتغلين

42803.250المشرفين

22403.250اإلداريين

12203.250خدمات معاونة 

621203.250مزوري برامج

0ياألجــــمــــالـــ

تكلفة العاملون بتكنولوجيا المعلومات-3/تابع 
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عدد نوع العمالةالمرحلةم
األفراد
بالوردية

عدد 
الورديات

اجمال  
األفراد 
باليوم

المكافأة 
الشهرية 
بالجنيه

المدة 
بالشهر

األجمال 

5
الترميز اآلل 

293258607.500المشتغلين

2725507.500المشرفين

821607.500اإلداريين

821607.500خدمات معاونة 

0ياألجــــمــــالـــ

6
مستودع أوعية

البيانات

2024004.500المشتغلين

32604.500المشرفين

22404.500اإلداريين

22404.500خدمات معاونة 

10220010.500مزوري برامج
0ياألجــــمــــالـــ

تكلفة العاملون بتكنولوجيا المعلومات-3/تابع 
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عدد األفرادنوع العمالةالمرحلةم
بالوردية

عدد 
الورديات

اجمال  
األفراد 
باليوم

المكافأة 
الشهرية 
بالجنيه

المدة 
بالشهر

األجمال 

7
النشر

األلكترون 

1022003.000المشتغلين

22403.000المشرفين

22403.000اإلداريين

22403.000خدمات معاونة 

621205.000مزوري برامج

0ياألجــــمــــالـــ

8
ز تحديث الخرائ
ونظم 

المعلومات 
الجغرافية 

4028006.000المشتغلين

22406.000المشرفين

22406.000اإلداريين

22406.000خدمات معاونة 

10220010.000مزوري برامج

0ياألجــــمــــالـــ

تكلفة العاملون بتكنولوجيا المعلومات-3/تابع 
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عدد األفرادنوع العمالةالمرحلةم
بالوردية

عدد 
الورديات

اجمال  
األفراد 
باليوم

المكافأة 
الشهرية 
بالجنيه

المدة 
بالشهر

األجمال 

9

الدعم الفن  
بالمركز 
الرئيسي 

(Data 
Center)

224011.000األداريين

428011.000خدمات معاونة

مسئول  الدعم 
الفن 

22403.000

0ياألجــــمــــالـــ

1
0

المتابعة 
اختبارولجان

وتسليم 
األنظمة 
والتوثيقات

12224011.000المشتغلين

428011.000المشرفين

8216011.000اإلداريين

8216011.000خدمات معاونة 

8216011.000مزوري برامج

0ياألجــــمــــالـــ

تكلفة العاملون بتكنولوجيا المعلومات-3/تابع 
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نوع العمالةالمرحلةم
عدد 
األفراد
بالوردية

عدد 
الورديات

اجمال  
األفراد
باليوم

المكافأة
الشهرية
هبالجني

المدة 
بالشهر

األجمال 

11

الدعم 
الفن  
بالمركز 
الرئيسي

(Data 
Center)

كراسة المواصفات لخزوز
الربز واالنترنت

224011.000

428011.000تالفض لخزوز الربز واالنترن

22403.000البت لخزوز الربز واالنترنت

الفحص واالستالم لخزوز 
الربز واالنترنت

717010

الفحص واالستالم وتجهيز 
اجهزة التابلت

502100020

0ياألجــــمــــالـــ

12

المتابعة 
ولجان
اختبار 
وتسليم 
األنظمة 
والتوثيقات

1222406.000المشتغلين

42806.000المشرفين

821606.000اإلداريين

821606.000خدمات معاونة 

0ياألجــــمــــالـــ

0ي الــــعــــــاماألجــــمــــالـــ

تكلفة العاملون بتكنولوجيا المعلومات-3/تابع 
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أجمال  تكلفة خالل فترة العملالبيانم

2017/2016المكافأة الشهرية بالجنيهفرد

1000مجموعة تعيين العقود1

5900مجموع أعداد المرتبات2

00مجموعة التأمينات والمعاشات3

4
5500مراجعة الحسابات معين

3000مراجعة الحسابات عقد ـ عقود

3000مجموعة التمويل ومتابعة الميزانية5

6
2500المشتريات والمخازن معين

1000عقود عال المشتريات والمخازن

2000عقود متوسزالمشتريات والمخازن

1500أعداد المكافأت والمراجعة7

1500الشئون الفنية8

1500ورشة األصالح9

2000سائقين10

1000ـ األستحقاقاتعمال تعبئة وتغليف11

0ياألجــــمــــالـــ

تكلفة اللجان المالية والحسابات-4
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أجمال  التكلفةالبيانم
2017/2016

شهر3

اإلجمال المدة بالشهريهالمكافأة الشهرية بالجنعدد األفراد

زبعة األستمارةفترة-1

0ــــ6002عمالة مؤقتةأ

0ــــ80011عمالة دائمةب

0ــــــــ0ــــيةالنتائج األولية والنهائج

0أجمال  الزباعة

(هندسية ، صيانة)الفنية العمالة-2

0ــــ5012عمالة مؤقتة صيانةأ

0ــــ12012عمالة دائمة صيانةب

0ــــ3012عمالة مؤقتة هندسيةج

0ــــ5012عمالة دائمة هندسيةد

0ــــــــ250أجمال  هندسية

0ياألجــــمــــالـــ

تكلفة القائمين بالزباعة والشئون الهندسية-5
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أسس الحساب

ات يتم حساب البدل للمساف-4
جنيه 50بواقع ( كم35)اكثر من

افات يومياً ونسبياً حسب المس
البعيدة  

يتم حساب بدل االنتقال من -3
حتى 2016/9/1

2017/2/31

يتم أحتساب البدل لحوالى -2
مراقب )من أعداد % 50

ى باألضافة  ال( مفتش/مراقب/عام
ى المرور الفنى الميدانى الى حوال

فرد1375

متابعة يتم حساب بدالت السفر واالنتقاالت ل-1
وحتى 2015/7/1المقرات والعمل من 

( مرة لكل محافظة 2) 2017/6/30

تكلفة بدل سفر واألنتقاالت-6
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البيانم
أجمال  التكلفة موزع عل  أجمال  التكلفة

السنوات المالية

المكافأةعدد األفراد
هبالجني

2016/20152017/2016اإلجمال المدة باليوم

1
سفر متابعة 

االعمال والمقرات 
للقيادات

54
0(بكل محافظة2)

(13)2015
(35)

2016

000

2
مرور فنى 

مركزى
مرة 3003

(يوم5)
0

00

3
بدل أنتقال داخل 

المحافظات
15000175000

األجـــمـــالـــ  
000

تكلفة بدل سفر واألنتقاالت-6/تابع 
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م
المدة هالمكافأة الشهرية بالجنيفردالبيان

بالشهر
2017/2016

1
من للتعدادمكافأة اللجنة العليا
الوزارات

60060

اللجنة الرئيسية2
808

0

20اللجان التنفيذية والفنية 3
0100

4
ت البيانااألشراف عل  تقييم

ومخرجات التعداد
650

120

تأمين مقار التعداد والمساعدة5
50

0
12

0

300العملياتغرفة6
8

0

0األجـــمـــــالـــــ 

تكلفة اللجان األشرافية ومتابعة األعمال -7
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عدد مراحل التعداد
العاملين
بمراقبة
الجودة

فترة عمل 
مراقبة 
الجودة

األنتقاالتنمكافأة العاملي
الداخلية

بدالت 
السفر 
واألقامة

اجمال  
تكلفة 
المراحل

0000000يوم605التدريب 

المرحلة األول  

(أعمال المفتش) مرحلة 
0000000يوم605

0000000يوم605التدريب

:المرحلة الثانية

حصر المبان  ) مرحلة 
(ومكوناتها

0000000يوم6035

0000000يوم605التدريب

:المرحلة الثالثة

(عد األسر) مرحلة 
0000000يوم605

0000000يوم605التدريب

:المرحلة الرابعة
000000يوم6035(حصر المنشآت) مرحلة 

0

األجـــمـــالــــ 
0

تكلفة مراقبة جودة البيانات-8
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المكافأة العددالبيانم

الشهرية

المدة 

بالشهر

المبلغ

25060اللجنة الفنية1

30060اللجنة التنفيذية2

1500200آتللمبان  والسكان والمنشمراجعة الجداول النهائية3

30020اللجنة العليا للتعداد4

00(ماتمستلز)مؤتكر اعالن النتائج األولية والنهائية 5

بعدد دراسات10دراسات10تحليل نتائج التعداد من خالل 6

فرد15

020

0األجـــمـــالــــ 

تكلفة اللجان وأعالن النتائج -9
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مالحظات 2017/2018البيانم

0التدريب المركزى والمحل  تكلفة1

0تكلفة العمل الميدان  2

0المعلوماتتكلفة العاملون بتكنولوجيا3

0تكلفة اللجان المالية والحسابات4

0سيةتكلفة القائمين بالزباعة والشئون الهند5

0واإلنتقاالت تكلفة بدل السفر6

0تكلفة اللجان األشرافية والمتابعة7

0تكلفة مراقبة الجودة8

0تكلفة اللجان وأعالن النتائج 9

0أجمال  األجور

0%16حصة الحكومة ف  التأمينات 

0أجمال  األجور بالتأمينات

أجـمـالـ  تكلفـة 

األجــور والــمـــكافـــأت 



2017التعاد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 

األجمال  2014/20132016/20152017/2016البيانم

0000األجهزة والمعدات والشبكات 1

0000عربات نقل ورفع الورق2

0000ماكينات الزباعة3

0000دادآلة تصوير لالدارة المركزية للتع(2)عدد 4

0000فاكسات للمنازق المركزية( 5)عدد 5

0000ألف تابلت للمعاونيين( 40)عدد 6

0األجــــــــمــــــالــــــ  

 ً األجهزة والمعدات والبرمجيات   : ثانيا
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2013/20122014/20132015/20142016/20152017/20162018/2017البيانم

ايجار سيارات 1
ولنشات

0000

ايجار مقارات 2
وأماكن تخزين 
لألستمارات

0000

ورق ومستلزمات 3
زباعة

ورق ترقيم 4
وأدوات كتابة

0000

وقود وزيوت 5
وأصالح 

ومستلزمات 
سيارات

0000

ز مستلزمات تجهي6
آل  

0000

تجهيز القاعات 7
+تكييف+كهرباء)

مانع انقزاع التيار 
UPS)

0000

0األجــــــــمــــــالــــــ  

 ً إيجار تجهيز ومستلزمات قاعات: ثالثا
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2015/20142016/2015البيانم

00يةأثاث ومهمات مكتبية للمراجعة المكتب1

00أثاث ومهمات مكتبية لقاعات الحواسب2

00األجــــــــمــــــالــــــ  

 ً أثاثات ومهمات مكتبية : رابعا
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2016/20152017/20162017/2016البيانم

000التليفزيون1

000الراديو2

000والمجالتالصحف3

000اعالنات خارجية4

000األلكترونيةالحمالت5

000العالقات العامة6

000األدارة والمتابعةالتقييم ف 7

000األتعاب األجمالية لوكالة األعالن8

000 التكنولوجاألحتيازات لمواجهة التقدم9

000مؤتمر اعالن النتائج10

000األجــــــــمــــــالــــــ  

الحملة القومية اإلعالمية: خامساً 
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البيانم

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2016/

األجمال  2017

األجور والمكافأت من الجهود غير العادية 1

اللجنة العليا والفنية واللجان -

التخصصية

0000000

0000000التجربة القبلية األول -

0000000التجربة القبلية الثانية-

0000000التجربة القبلية الثالثة-

0000000التدريب المركزى والمحل -

-مبان )للتعداد المرحلة الميدانية-

(أسر-منشآت

0000000

0000000(اجور)تجهيز آل  -

0000000زبع-

0000000اللجاان المالية والحسابات-

0000000مراقبة الجودة -

0000000بدل السفر واألنتقاالت-

0000000األجــــــــمــــــالــــــ  

 ً 2017الميزانية التقديرية للتعداد العام : سادسا
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البيانم

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2016/

األجمال  2017

مهمات و مبان –اثاث –مستلزمات –آالت ومعدات 2

0000000مواد ترقيم وأدوات كتابة -

0000000ورق ومستلزمات زباعة وأحبار -

0000000اتوقود وزيوت وصيانة ومستلزمات سيار-

0000000ايجار سيارات ولنشات-

0000000ايجار مقار-

0000000آالت ومعدات-

0000000ماكينات ومعدات زباعة-

0000000آثاث ومهمات مكتبية -

مانع +تكييف+كهرباء)تجهيز القاعات-
(UPSانقزاع التيار 

0000000

–شر سيدى ب( الزابية ) مبان  غير سكنية -
رفع دورين

0000000

0000000حملة أعالمية واعالن نتائج 3

0000000األجــــــــمــــــالــــــ  

ً / تابع  2017الميزانية التقديرية للتعداد العام : سادسا
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