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مصطفى مدبولي/الدكتور



Every citizen has the right to access data and information. This is to establish
the freedom of exchanging data and information. The State has become
responsible for ensuring the right of announcing, providing, and easing access
to data for all citizens with no discrimination. The objective is to achieve a fair
and proper access to data and statistics according to the rules stipulated by
the regulating law.

Worthy to mention, the Egyptian Constitution ensured fair and proper access
to information and data to establish principles of accountability, transparency,
and informational awareness. Thus, any rumors or misleading data
threatening public safety and peace will be combated.

We are living an exceptional present where reliance on digits has been
maximized as an indicator to develop new features of power and
competitiveness standards among countries. Nowadays, trust in decisions
made by digits has been growing; therefore, governments’ ability to provide
an efficient and effective response depends on these digits.

Moreover, digits are now the cornerstone of managing all measures adopted.
They pave the way for paradigm shifts; stressing that we are moving forward
towards a new phase of digital maturity and knowledge economy, relying on
data and information where opportunities, facts, tools, and challenges are
different.

Undoubtedly, digital technology will spread more and more. One can predict
that data will remain a major factor of any successful digital transformation.
It is the main component of digital economies as it contributes to analyzing
disadvantages and maximizing advantages. Also, data is highly essential to
production, innovation, growth, or shifts.

Furthermore, data opens new horizons for limitless opportunities. Thus, the
Government is keen on taking part in shaping this future, adopting
comprehensive development strategies to cope with this future and benefit
from its opportunities, following up on all updates, and regulating parallel
growth. This is to ensure listing Egypt as a developed country in this sector,
which is still being formed locally, regionally, and globally through:

 Formulating a national framework and system to manage and develop
data and indicators, issuing forceful laws and mechanisms that cope with
global updates and ensure a fair access and proper use of data, and
training cadres as an essential factor to exist in the digital era.

 Promoting the value of data. This is related to its availability, quality,
accuracy, recentness, consistency, and relevance to the approved
international standards and methodologies within a framework of
comprehensive quality. The quality of official data became a must. Official
statistics series have also to be innovative and translated to a simple
language by highlighting the relations and diagnosing their patterns,
directions, and connections.

 Maximizing the benefit from data in planning, determining development
priorities and gaps, choosing alternatives with the highest economic and
social revenue, and assessing and following up on development policies
and projects.

 Adopting an aspiring project to establish and regulate decentralized
data, eliminating ambiguity, contradiction, and inconsistency of data,
launching local platforms for open data. This will enable collecting,
providing, and sharing data according to scientific criteria and
methodologies. The scope of governmental data can be widened; the
efficiency of governmental work can be promoted.

 Adopting all kinds of technologies supporting quick dissemination and
spread of data. This shall be done on the widest scale and lowest costs
possible such as replacing traditional printing with digital publishing as
part of a strategy that serves economic development goals.

We are determined to eradicate all chronic structural problems that
have faced data and information in Egypt for decades. We are taking
quick steady steps to add another page to a history of achievements
Egypt has started in all sectors of development.

ددااوولل  االلببييااننااتت  حلحلررييةة  تتوترسيًخا،االلببييااننااتت  ووااململععللووممااتت  ححققٌٌّّ  للككلل  ممووااططننإمياًنا بأن 
مصاااها ا  وأن اإلفصاااع ها ااا وإتاحو ااا وتلاا يل الواااول إلي ااا ماان      ، ووااململععللووممااااااتت

ا خيااادل الوااااول املخولفاااة حاااقٌّ تكفدلاااجل الدولاااة  دياااي املاااواطا  هون  ييااا    ااا  
اظد ااا الاااانون  العاااهل واللاالي  إب البيانااات واإلحصااااات وفاعااا للاواهااد الاا  ي   

مللااالة والفاافافية   تع يااً ا ملبااه  ا ؛ ويكفلا ا  و او ماا نااه هلياجل الدساووا املصار       
اناات املللوطاة الا     ونفر الوهي املعلوماتي لدى املواطن بعيًدا هن اإلشااهات والبي 

.ت دِّه األمن واللل  العال

، االلببييااننااااتت  ووااألألااققاااالل    ووااققععًًاا  ااسسووثثاااائئييًًّّاا  ييووععاااامم    ففييااجلجل  ااتتههووددااااهه  ههللاا          إناا نعيش اليول 
هول العاا،    با كدصدا لرس  مالمح جديدة ملعايري الاوى والثروة والواافلاية  
ا ااااع الوااادابري وت ياااد الثااااة ا الاااارااات املباي اااة هلي اااا  وتوفةاااك ل ح ااار ال اوياااة ل  

احادة و اي   واإلجرااات املوخذة كافاة  وتناةب اب بوالاوتت جذاياة  وتحكاد حايااة و      
دااي واقوصاااه أناااا نو ااجل متاا  مولااااهة اااوي مرحلااة جدياادة ماان الا اا  الرق   

املعتياات واألهوات  املعرفة الاائ  هل  البيانات واملعلومات  ختولف في اا الفارو و  
.والوالديات

وميكاان أن ، ااااااللووككااووللووججيياااااا  االلررققددييااااةة  سسووففاااا  دد  ااململ  يياااادد  مماااانن  ااتتننووففاااا      املحكااد أن ماان و
املدّكاون  ، وهي  ييااللببييااننااااتت  سسااووبباا    ااككااًًاااا  اائئييللًًاااا  إلإلااااااعع  االلووالالااوولل  االلررققدداا              نووقي أن 

وتعظي  اإلجيابيات  الرئيس لالقوصاه الرقدي  وتل   ا الوقوف هل  الللبيات
عاال يايًاااا الفاارو   وهاملعااا أساساايًّا لكاال هدليااة إنواااو وابوكاااا ووااو أو تلاايري  و      

 اااهة  اذا  هاهًدا للدفااكة اووههللييجلجل  ججاااا  تتووجججلجل  ااحلحلككووممةة، املابلة ت حدوه هلا
اتسوفاهة من الفرو امللوابل  وتباِّي اسرتاتي يات تتوير شاملة للوكيف معجل و

   ااا ي اادن    وموابعااة عيااي امللااوالدتات  وتاظااي  الادااو املوااوا     ينويال اااالاا  
اجملااال الااذ  ت ياا ال  للدولااة املصاارية أن تكااون ا مصااافا الاادول املوادمااة ا  ااذا  

:يوفكل حمليًّا وإقليديًّا وهامليًّا  وذلك من خالل

      لااجل ووااللووففاااارريييي،إلهااة وإنواااو البيانااات واملحشاارات تتتتااااووييرر  إإططاااااااا  ووننظظاااااالل  ووططاااا
لواااول العاااهل باااوان  ويليااات مل مااة تااوالال والوتااواات العامليااة  وت اادن ا  

اجل للبااا ا كداوِّل ت غا  هووتتأأ  ييلل  االلككووااههاا  ، واتسوخدال الللي  للبيانات
.العصر الرقدي

      ححااااددااتتوو  اا  تتعع  يياااا    ققييددااااةة  االلببييااننااااااتت    وو  اااايي  ممرر  ووننااااةة  ببووففررتت  اااااا  ووججووههتت  اااااا  ووههققوو  اااااا  وو
إطاااا مااان  للدعااايري واملا  ياااات الدوليااة املعوداادة  ا   ووااتتللااااااقق  اا  وومموواااامموو  اااااا      

لبيانااااات ا اااوهة الفاااااملة  حياااا ، يعااااد  ااااااد خيااااا ماااان  ااارواة جااااوهة ا    
رعو ااا لللااة  الرمسيااة  واإلبااداإ ا إنواااو سالساال اإلحصااااات الرمسيااة  وت   

ا اااات  مف وماااة مااان خاااالل إم ااااا العالقاااات والكفاااف هااان األواااا  وات        
.واتاتباطات بيا ا

      ات وف ااوات وحتديااد أولوياا، تتععظظاااايي    ااتتسسااااووففااههةة  مماااانن  االلببييااننااااااتت  اا  االلووخختتاااايي
اهيًّا واجوداهيًّاا   الوادية  واخوياا البادائل الوادوياة ذات املارهوه األهلا  اقوصا     

.وموابعة وتايي  مرهوه اللياسات واملفروهات الوادوية

      ا ااا هلا    والااههووددااهه  ممففررووإإ  ططددووعع  إلإلااسساااا  وو  بب    االلببييااننااااتت  االلالالممرركك  ييااةة
يااة للبيانااات غدااوا البيانااات وت ااااب ا وهاادل اتلاااق ا  وإطااال  بوابااات حمل 
ة وإتاحو اااا  املفووحاااة   اااا يوااايح  ديع اااا وفاعاااا ملعاااايري وما  ياااات هلديااا       
حلكوميااااة  ومفااااااكو ا هون قيااااوه   ااااا ي اااادن توساااايي نتااااا  البيانااااات ا     

.واتاتااا بكفااة العدل احلكومي

جبدياي  ااتت  ااههووددااهه  ععيييي  االلووككااووللووججييااتت  االلددااههددةة  للللررههةة  إإتتااححةة  ووننففرر  االلببيياانن
كااااة  وما اااا اااوا ا وبااادوايات ماوظداااة هلاا  أوساااي نتاااا  وبأقاال تكلفاااة     

رتاتي ية ختادل  إحالل الافر اإللكرتوني حمل التباهة الواليدية   دن اسا 
.  أ داف الوادية اتقوصاهية

  واج ا  البياناات   ها مون هل  الا اا هل  عيي املفكالت اهليكلياة املد مااة الا   
افة اافالة جديادة   واملعلومات ا مصر لعاوه طويلة  وو ي مت  سريعة إل 
.قتاهات الواديةنلوكدل ب ا ما بدأتجل مصر من إاا ات ا خمولف مااحي و

Prime Minister’s Speechككللممةة  ررئئييسس  االلووززررااءء



مجلس الوزراء
 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الت عدة؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته  تحوُّ
 األولى (١٩٨٥-١٩٩٩) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر. ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت
دوره لُيؤدي  مسيرته؛  في  رئيسة  ل  تحوُّ نقطة   (١٩٩٩) عام  المعلومات   وتكنولوجيا 

 كُمؤسسة فكر                        تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية. ب

ز في مجال دعم اتخاذ القرار  ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز المتميِّ
 في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن
 المصري الذي ُيعتبر غاية التنمية وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في

الية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة. ب صنع السياسة العامة وتعزيز كفاءة وفعَّ

 وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون
 داعًما لكل متخذي القرار. وحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار ألن يكون أحد أفضل
 مؤسسات الفكر                       على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. وقد واكب ذلك
الفكر مراكز  "برنامج  نتائج  آخره  كان  الجوهري كمؤسسة فكر،  بدوره  ا  ودوليًّ ا  إقليميًّ  اعتراًفا 
 والمجتمعات المدنية"                                                                                      بـ "جامعة بنسلفانيا"
اتخاذ المعلومات ودعم  اختيار مركز  تم  ٢٠٢١؛ حيث  تم اإلعالن عنها في فبراير  التي   األمريكية 

القرار ليكون: ب

    ب    - ضمن أفضل ٢٠ مركز فكر على مستوى العالم استجابًة لجائحة "كوفيد-١٩" لعام ٢٠٢٠
ب    (ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة). ب

   ب    - في المرتبة ٢١ من بين ٦٤ مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج
    ب     جديد قام بتطويره خالل عام ٢٠٢٠، أخًذا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصريب

        -       آخر تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار. ب    ب

ب    - في المرتبة ١٤ من إجمالي ١٠١ مركز على مستوى أفريقيا والشرق األوسط لعام ٢٠٢٠. ب

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع لمجلس الوزراء المصري - منذ نشأته عام ١٩٨٥

حقوق النشر محفوظة
 لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

(Think Tank) 

(Think Tanks)

(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)
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Figures may not add up to the total 

because of approximation.

The data on population and labor are for 

population inside Egypt.

Some data in the book are presented in 

calendar year commencing on January 1st

and ending on December 31st. Other data 

are presented in fiscal years commencing 

on July 1st and ending on June 30th of the 

following year. 

Some data in this edition may be different 

from previous editions for the same year 

due to the updates and reviews conducted 

by data providers or for being preliminary 

data at that time. 

When quoting information or publishing 

any data from this edition, please refer to 

the source “Egypt's Description by 

Information 2020”, issued by the 

Cabinet's Information and Decision 

Support Center (IDSC). 
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المساحة الكلية (كم٢)
المساحة المأهولة 

(كم٢)

نسبة المساحة 
المأهولة للكلية 

(%%)

TToottaall aarreeaa   (KKmm2)
IInnhhaabbiitteedd aarreeaa  

(KKmm2)

RRaattiioo ooff  
iinnhhaabbiitteedd aarreeaa  
ttoo ttoottaall aarreeaa   

%%( )

3085.10190.406.17Cairoالقاهرة١

2300.001675.5072.85Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 1345.001320.7098.19بورسعيد٣

9002.20206.202.29Suezالسويس٤

910.30668.9073.48Damiettaدمياط٥

3538.203538.20100.00Dakahliyaالدقهلية٦

4911.004911.00100.00Sharqiyahالشرقية٧

1124.301072.7095.41Qalyubiyaالقليوبية٨

3466.703466.70100.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1942.301942.30100.00Gharbyahالغربية١٠

2499.002435.9097.47Menofyaالمنوفية١١

9826.007093.8072.19Beheraالبحيرة١٢

5067.005067.00100.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

13184.001191.009.03Gizaالجيزة١٤

10954.001369.4012.50Beni Suefبني سويف١٥

6068.001839.8030.32Fayoumالفيوم١٦

32279.002411.707.47Miniaالمنيا١٧

25926.001574.006.07Assiutأسيوط١٨

11022.001593.9014.46Souhagسوهاج١٩

10798.301740.7016.12Qenaقنا٢٠

62726.001004.801.60Aswanأسوان٢١

2409.70226.709.41Luxorاألقصر٢٢

119099.0071.100.06Red Seaالبحر األحمر٢٣

440098.001082.200.25New Valleyالوادي الجديد٢٤

166563.001716.401.03Matrouhمطروح٢٥

28992.002100.807.25North Sinaiشمال سيناء٢٦

31272.0016791.0053.69South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1010408.1068302.806.76The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظة م
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93.24

6.76

Uninhabited areaاملساحة غ�� املأ�ولة 

inhabited areaاملساحة املأ�ولة 

%

 المساحة هي ٢كم آالف ١٠١٠,٤١

  .العربية مصر لجمهورية الكلية

 الكلية المساحة من فقط %٦,٧٦

  . بالسكان مأهولة لمصر

 من %٧١,٨٣ تمثل محافظات ٣

 الوادي:هي ،الكلية مصر مساحة

 وهي األحمر، والبحر ومطروح، الجديد،

 المأهولة المساحة نسبة في األقل

 اةمراع يتطلب بما الكلية، للمساحة

 لمدنل المستقبلي التخطيط في ذلك

  .والمشروعات

 افيه تساوت مصر في محافظات ٥

 المساحة مع الكلية المساحة

 ،والشرقية الدقهلية، :هيو المأهولة،

 ، الشيخ وكفر والغربية،

.واإلسماعيلية

Relative distribution of inhabited 
and uninhabited areas in 1/7/2019

ير التوزيع النسبي للمساحة المأهولة وغ
٢٠١٩/ ٧/ ١المأهولة في 

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

)2(Area


Area Data in 1/7/2019 (1)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
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الكثافة السكانية 
بالنسبة للمساحة الكلية 

(ألف نسمة/ كم٢)

الكثافة السكانية بالنسبة 
للمساحة المأهولة (ألف 

نسمة/ كم٢)

PPooppuullaattiioonn ddeennssiittyy  
ttoo ttoottaall aarreeaa    
(TThhoouussaanndd 

ppeerrssoonnss/KKmm2)

PPooppuullaattiioonn ddeennssiittyy  
ttoo iinnhhaabbiitteedd aarreeaa   

(TThhoouussaanndd 
ppeerrssoonnss/KKmm2)

3.1951.68Cairoالقاهرة١

2.323.18Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0.570.58بورسعيد٣

0.083.66Seuzالسويس٤

1.702.32Damiettaدمياط٥

1.901.90Dakahlyaالدقهلية٦

1.521.52Sharqiyahالشرقية٧

5.195.43Qalyubiyaالقليوبية٨

1.011.01Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

2.672.67Gharbyahالغربية١٠

1.791.84Menofyaالمنوفية١١

0.660.91Beheraالبحيرة١٢

0.270.27Ismailiaاإلسماعيلية١٣

0.687.54Gizaالجيزة١٤

0.302.43Beni Suefبني سويف١٥

0.622.06Fayoumالفيوم١٦

0.182.41Miniaالمنيا١٧

0.182.95Assiutأسيوط١٨

0.483.30Souhagسوهاج١٩

0.311.92Qenaقنا٢٠

0.021.54Aswanأسوان٢١

0.545.77Luxorاألقصر٢٢

0.0035.29Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.0010.23New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.0030.27Matrouhمطروح٢٥

0.020.22North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.0030.01South Sinaiجنوب سيناء٢٧

0.101.45The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظة  Population density to inhabited areaم
(2016/2017 - 2018/2019) 



1.39 1.42 1.45

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Thousand persons/ Km2

ولة المأهالكثافة السكانية بالنسبة للمساحة 
)2017/2016 - 2019/2018(

 الكثافة متوسط هي ٢كم / نسمة ألف ١,٤٥

  هوريةلجم المأهولة للمساحة بالنسبة السكانية

  .العربية مصر

 السكانية الكثافة هي ٢كم / نسمة ألف ٥١,٦٨

 رة،القاه بمحافظة المأهولة للمساحة بالنسبة

 ذلك ويرجع الجمهورية؛ مستوى على األعلى وهي

 وانخفاض ، السكانية الكثافة ارتفاع إلى

.بها المأهولة المساحة

 وإقامة سكانية، خلخلة إحداث ضرورة

 قومية مشروعات وإنشاء جديدة، مدن

 فة؛الكثا منخفضة المحافظات في خاصة

.ةالرئيس المدن في السكان تركُّز لعدم

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

)2(Area

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.


Area Data in 1/7/2019 (1)
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عدد 
المراكز 
(مركز)

عدد المدن 
(مدينة)

عدد األحياء 
(حي)

عدد الوحدات 
المحلية 
القروية 
(وحدة)

عدد القرى التي 
ال تدخل في 
نطاق وحدات 
محلية (قرية)

عدد القرى 
التوابع 
(قرية)

NNoo ooff.  
cciittiieess  CCiittyy( )

NNoo ooff.  
ttoowwnnss  
TToowwnn( )

NNoo ooff.  
ddiissttrriiccttss  
DDiissttrriicctt( )

NNoo ooff rruurraall.   
llooccaall 

ggoovveerrnnmmeenntt  
uunniittss  UUnniitt( )

NNoo ooff vviillllaaggeess.   
oouuttssiiddee llooccaall  
uunniittss VViillllaaggee ( )

NNoo ooff.  
ssaatteelllliittee  
vviillllaaggeess  
VViillllaaggee( )

0038000Cairoالقاهرة١

119342Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 017000بورسعيد٣

005000Seuzالسويس٤

510047533Damiettaدمياط٥

161921233372Dakahlyaالدقهلية٦

131721070402Sharqiyahالشرقية٧

7102500145Qalyubiyaالقليوبية٨

10143980127Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

884691250Gharbyahالغربية١٠

9102780239Menofyaالمنوفية١١

15150905401Beheraالبحيرة١٢

7733804Ismailiaاإلسماعيلية١٣

9119482115Gizaالجيزة١٤

770403182Beni Suefبني سويف١٥

660630100Fayoumالفيوم١٦

990610300Miniaالمنيا١٧

11112550180Assiutأسيوط١٨

11113517212Souhagسوهاج١٩

990410111Qenaقنا٢٠

510039085Aswanأسوان٢١

67034022Luxorاألقصر٢٢

0721300Red Seaالبحر األحمر٢٣

55047078New Valleyالوادي الجديد٢٤

8805600Matrouhمطروح٢٥

6608500North Sinaiشمال سيناء٢٦

5901200South Sinaiجنوب سيناء٢٧

188228931348303360The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

1



 عام العربية مصر جمهورية في يوجد

٢٠١٩:

 . محافظة ٢٧ 

. مدينة ٢٢٨و ، مركزًا ١٨٨

. حيا ٩٣

. قروية محلية وحدة ١٣٤٨

محلية لوحدات تابعة قرية ٣٣٦٠

.قروية

نطاق في تدخل ال  قرية ٣٠

.محلية وحدات

على فقط محافظتان

 مدينة ذواتا الجمهورية مستوى

 اإلسكندرية، هما واحدة

.وبورسعيد

التنمية المحلية وزارة: المصدر) ١(

Map of Egypt's Governorates 

)1(Administrative Division

جمهورية مصر العربية مقسمة خريطة 
محافظاتإلى



Administrative Division Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Local Development.
7



االلممسسااححةة  ووااللتتققسسييمم  ااإلإلدداارريي  ووااللسسككاانن  

AArreeaa,,  AAddmmiinniissttrraattiivvee  DDiivviissiioonn  aanndd  PPooppuullaattiioonn  

االلسسككاانن  
Population



االلممسسااححةة  ووااللتتققسسييمم  ااإلإلدداارريي  ووااللسسككاانن  

AArreeaa,,  AAddmmiinniissttrraattiivvee  DDiivviissiioonn  aanndd  PPooppuullaattiioonn  

االلسسككاانن  
Population
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إناثذكورإجمالي

TToottaallMMaalleeFFeemmaallee

9908.795132.794776.00Cairoالقاهرة١

5367.322753.202614.12Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 772.30396.56375.74بورسعيد٣

760.59390.15370.44Suezالسويس٤

1560.48801.11759.36Damiettaدمياط٥

6776.723445.973330.75Dakahliyaالدقهلية٦

7527.753872.363655.39Sharqiyahالشرقية٧

5878.033032.912845.13Qalyubiyaالقليوبية٨

3549.341815.631733.71Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

5221.872667.542554.33Gharbyahالغربية١٠

4514.272325.742188.53Menofyaالمنوفية١١

6525.853362.113163.75Beheraالبحيرة١٢

1377.59710.11667.48Ismailiaاإلسماعيلية١٣

9066.784702.494364.29Gizaالجيزة١٤

3361.031731.831629.20Beni Suefبني سويف١٥

3822.841990.591832.25Fayoumالفيوم١٦

5879.733029.882849.84Miniaالمنيا١٧

4697.872426.092271.79Assiutأسيوط١٨

5320.002750.382569.62Souhagسوهاج١٩

3380.261733.931646.33Qenaقنا٢٠

1562.68793.91768.77Aswanأسوان٢١

1322.51681.54640.98Luxorاألقصر٢٢

380.18197.50182.69Red Seaالبحر األحمر٢٣

253.59130.19123.40New Valleyالوادي الجديد٢٤

481.72251.81229.91Matrouhمطروح٢٥

470.71239.55231.16North Sinaiشمال سيناء٢٦

107.9255.7252.20South Sinaiجنوب سيناء٢٧

99848.751421.5948427.13The Republic

عدد السكان (ألف نسمة)

 NNoo. ooff ppooppuullaattiioonn  (TThhoouussaanndd ppeerrssoonnss )

الجمهورية

المحافظة GGoovveerrnnoorraatteeم

1





92.13 96.28 98.10 99.85

2016 2017 2018 2019

)2019-٢٠١٦(عدد السكان 
No. of population (2016-2019)

51.50 48.50

Male  Female

2019 للسكان وفقًا للنوع النسبي التوزيع

Relative distribution of population 
according to gender 2019

 سكان عدد هو نسمة مليون ٩٩,٨٥ 

  .٢٠١٩ عام العربية مصر جمهورية

 من %٥١,٥٠ الذكور نسبة بلغت

 عدد ويزيد مصر، سكان عدد إجمالي

 محافظات  في اإلناث عدد على الذكور

.كافة الجمهورية

Million persons

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

Population (2-3)

Population Data 2019 (1)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
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ريفحضر

UUrrbbaann aarreeaa RRuurraall aarreeaa  

100.00.0Cairoالقاهرة١

98.21.8Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 100.00.0بورسعيد٣

100.00.0Suezالسويس٤

40.259.8Damiettaدمياط٥

30.070.0Dakahliyaالدقهلية٦

25.474.6Sharqiyahالشرقية٧

42.957.1Qalyubiyaالقليوبية٨

24.375.7Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

29.770.3Gharbyahالغربية١٠

21.578.5Menofyaالمنوفية١١

19.980.1Beheraالبحيرة١٢

45.554.5Ismailiaاإلسماعيلية١٣

60.539.5Gizaالجيزة١٤

23.976.1Beni Suefبني سويف١٥

23.376.7Fayoumالفيوم١٦

18.681.4Miniaالمنيا١٧

26.773.3Assiutأسيوط١٨

21.378.7Souhagسوهاج١٩

18.581.5Qenaقنا٢٠

43.756.3Aswanأسوان٢١

41.158.9Luxorاألقصر٢٢

96.73.3Red Seaالبحر األحمر٢٣

48.551.5New Valleyالوادي الجديد٢٤

63.436.6Matrouhمطروح٢٥

62.637.4North Sinaiشمال سيناء٢٦

54.845.2South Sinaiجنوب سيناء٢٧

42.857.2The Republic

التوزيع النسبي للسكان (%)

RReellaattiivvee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ppooppuullaattiioonn     %%( )  

الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظة م

1

57.16

42.84

Rural  Urban

2019رافية التوزيع النسبي للسكان وفقًا للمنطقة الجغ
Relative distribution of population per each 

geographical area in 2019 

 يف الحضر قاطني من أكثر الريف قاطنو 

 قاطني نسبة بلغت حيث ؛٢٠١٩ عام مصر

 في %٤٢,٨٤ مقابل ،%٥٧.١٦ الريف

.الحضر

 السكان فيها يتركز محافظات ٣

 ،القاهرة(:وهي ،%١٠٠ بنسبة بالحضر

.)والسويس ،وبورسعيد

Below    �سمة مليون  ٠-٠,١١ من أقل • 0.11 Million persons                                

From�سمة مالي�ن٣,٣٧ -٠,١١ من• 0.11- 3.37Million persons 

•سمة  مالي�ن٦,٦٤ -٣,٣٨ من�   From 3.38 - 6.64 Million persons                                

From  �سمة مالي�ن ٩.٩١ -٦,٦٥ من• 6.65 - 9.91 Million persons                                



%

Population density in governorates 1/1/2020 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

Population (2-3)

  ١/١/2020في كثافة السكان على محافظات الجمهورية 

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.

Population Data 2019 (1)
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معدَّل  المواليد 
(مولود حي/ ألف 

نسمة)

معدَّل الوفيات 
(متوفى/ ألف نسمة)

معدَّل الزيادة 
الطبيعية (لكل ألف 

نسمة)

عدد الرائدات 
الريفيات القائمات 

بالعمل(٢) 
(رائد/رائدة)

BBiirrtthh rraattee  
LLiivveebbiirrtthh( / 
TThhoouussaanndd 
ppeerrssoonnss)

DDeeaatthh rraattee  
DDeeaadd ppeerrssoonn(  / 
TThhoouussaanndd 
ppeerrssoonnss)

NNaattuurraall 
iinnccrreeaassee rraattee  
PPeerr tthhoouussaanndd(   

ppeerrssoonnss)

NNoo. ooff rruurraall  
lleeaaddeerrss (2) 

(LLeeaaddeerr)

21.59.312.20Cairoالقاهرة١

20.68.012.667Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 16.26.010.237بورسعيد٣

19.85.414.4171Suezالسويس٤

19.86.113.7240Damiettaدمياط٥

20.25.914.3841Dakahliyaالدقهلية٦

21.85.116.7831Sharqiyahالشرقية٧

19.34.914.5570Qalyubiyaالقليوبية٨

22.15.017.2725Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

20.55.914.5709Gharbyahالغربية١٠

22.05.516.5783Menofyaالمنوفية١١

23.44.818.7893Beheraالبحيرة١٢

24.45.818.7157Ismailiaاإلسماعيلية١٣

22.25.416.8662Gizaالجيزة١٤

26.54.721.8546Beni Suefبني سويف١٥

25.34.021.2826Fayoumالفيوم١٦

27.64.623.0890Miniaالمنيا١٧

29.45.923.5574Assiutأسيوط١٨

29.04.924.0661Souhagسوهاج١٩

28.35.323.0490Qenaقنا٢٠

25.35.619.7461Aswanأسوان٢١

25.45.819.6315Luxorاألقصر٢٢

24.55.019.567Red Seaالبحر األحمر٢٣

20.84.316.568New Valleyالوادي الجديد٢٤

49.15.443.649Matrouhمطروح٢٥

18.43.714.7180North Sinaiشمال سيناء٢٦

26.47.219.252South Sinaiجنوب سيناء٢٧

23.35.817.511865The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

28.0 26.8 24.5 23.3

2016 2017 2018 2019

)2019 - 2016(تطوُّر معدل المواليد 

Birth rate (2016-2019) 

6.0 5.7 5.8 5.8

2016 2017 2018 2019

)2019 - (2016تطوُّر معدل الوفيات  
Death rate (2016-2019) 

22.0 21.1 18.7 17.5

2016 2017 2018 2019

تطوُّر معدل الزيادة الطبيعية 
)2016 - 2019(

Natural increase rate (2016-2019)

 هو  )نسمة ألف لكل( ١٧,٥

 على الطبيعية الزيادة معدل

  .الجمهورية مستوى

 معدل فيها يزيد محافظة ١٣ 

 طمتوس على الطبيعية الزيادة

 يجب الذي األمر الجمهورية،

 تخطيط عند عليه التركيز

.األسرة تنظيم جهود

 المواليد معدل انخفاض

 /حيا مولودًا( ٢٣,٣ مسجالً 

  عام بالجمهورية )نسمة ألف

٢٠١٩.

 قائمة ريفية رائدة ألف ١١,٨٧

.٢٠١٨ عام بالجمهورية بالعمل

Live birth/ Thousand persons


Dead person/ Thousand persons

Per thousand persons

.٢٠١٨بيان عام  -وزارة الصحة والسكان: المصدر) ٢(

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(

Population (2-3)

Population Data 2019 (1)



(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.

(2) Source: Ministry of Health and Population - 2018 statement.
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متوسط حجم األسرة (فرد)عدد األسر (ألف أسرة)

NNoo ooff hhoouusseehhoollddss.    
TThhoouussaanndd hhoouusseehhoollddss(  )

AAvveerraaggee ssiizzee ooff hhoouusseehhoolldd    
IInnddiivviidduuaall( )

2595.983.64Cairoالقاهرة١

1331.373.88Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 191.423.92بورسعيد٣

183.963.96Suezالسويس٤

378.223.96Damiettaدمياط٥

1668.373.89Dakahliyaالدقهلية٦

1728.094.15Sharqiyahالشرقية٧

1447.153.89Qalyubiyaالقليوبية٨

829.744.05Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1307.123.83Gharbyahالغربية١٠

1046.634.11Menofyaالمنوفية١١

1544.184.00Beheraالبحيرة١٢

321.714.06Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2154.814.01Gizaالجيزة١٤

739.064.27Beni Suefبني سويف١٥

821.724.38Fayoumالفيوم١٦

1312.054.19Miniaالمنيا١٧

1001.944.37Assiutأسيوط١٨

1119.424.44Souhagسوهاج١٩

748.994.22Qenaقنا٢٠

329.394.48Aswanأسوان٢١

295.604.23Luxorاألقصر٢٢

87.624.12Red Seaالبحر األحمر٢٣

58.594.12New Valleyالوادي الجديد٢٤

90.024.73Matrouhمطروح٢٥

98.054.59North Sinaiشمال سيناء٢٦

23.874.29South Sinaiجنوب سيناء٢٧

23455.084.04The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم



 مصر جمهورية في ُأسرة مليون ٢٣,٤٦ 

 للسكان العام للتعداد طبقًا العربية

.٢٠١٧ عام والمنشآت واإلسكان

.األسرة حجم متوسط هو أفراد ٤,٠٤

 حجم متوسط فيها يزيد محافظة ١٧

.٢٠١٧ عام الجمهورية متوسط على األسرة

٤.٠٤Below املتوسط من أقل• Average 4.04

٤.٠٤Above املتوسط من أك�� • Average 4.04

  ٢٠١٧متوسط حجم األسرة في محافظات الجمهورية 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(

Population (2-3)

Population Data According to the 2017 Census (1)



(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.

Average family size in the governorates of 
the Republic 2017
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MMaarrrriiaaggee rraattee  
MMaarrrriiaaggee(  

ccoonnttrraacctt TThhoouussaanndd/  
ppeerrssoonnss)

DDiivvoorrccee rraattee  DDiivvoorrccee(  
cceerrttiiffiiccaattee TThhoouussaanndd/  

ppeerrssoonnss)

 للزوج
MMaalleess

   للزوجة
FFeemmaalleess

15.24.933.028.6Cairoالقاهرة١

8.82.132.628.1Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 7.23.632.327.5بورسعيد٣

7.43.232.026.6Suezالسويس٤

7.92.530.824.8Damiettaدمياط٥

8.32.730.324.2Dakahlyaالدقهلية٦

8.21.929.223.4Sharqiyahالشرقية٧

7.62.030.124.8Qalyubiyaالقليوبية٨

8.11.930.224.0Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

8.42.030.224.2Gharbyahالغربية١٠

7.41.429.423.4Menofyaالمنوفية١١

8.22.130.023.8Beheraالبحيرة١٢

7.72.330.825.5Ismailiaاإلسماعيلية١٣

10.73.530.124.5Gizaالجيزة١٤

9.61.728.522.9Beni Suefبني سويف١٥

8.71.329.323.1Fayoumالفيوم١٦

9.21.028.522.9Miniaالمنيا١٧

8.71.029.423.7Assiutأسيوط١٨

8.81.229.923.4Souhagسوهاج١٩

12.51.931.224.0Qenaقنا٢٠

8.62.132.425.5Aswanأسوان٢١

8.31.332.125.0Luxorاألقصر٢٢

7.42.331.626.2Red Seaالبحر األحمر٢٣

6.82.030.224.7New Valleyالوادي الجديد٢٤

7.62.232.325.6Matrouhمطروح٢٥

7.22.330.024.7North Sinaiشمال سيناء٢٦

7.73.430.225.8South Sinaiجنوب سيناء٢٧

9.42.330.624.9The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

AAvveerraaggee aaggee ooff ffiirrsstt     
mmaarrrriiaaggee  YYeeaarr( ) 

متوسط سن الزواج  األول 
(سنة) معدل الزواج (عقد 

زواج/ألف نسمة)
معدل الطالق (إشهادة 

طالق/ألف نسمة)

10.3 9.6 9.1 9.4
2.1 2.1 2.2 2.3

2016 2017 2018 2019
 Marriage rateمعدل الزواج 

Divorce rateمعدل الطالق 

)٢٠١٩ - ٢٠١٦(تطوُّر معدل الزواج والطالق 
Marriage rate & Divorce rate

(2016-2019)

 ألف لكل زواج عقود( ٩,٤

  عامالزواج معدل هو  )نسمة

 / طالق إشهادة( ٢,٣و ،٢٠١٩

 معدل هو )نسمة ألف

 . بالجمهورية الطالق

 الزواج معدل تراجع

  عام الطالق معدل زيادةو

  .٢٠١٦ بعام مقارنة ،٢٠١٩

 سن متوسط هو سنة ٣٠,٦

 ٢٤,٩و للزوج، األول الزواج

 الزواج سن متوسط هو سنة

 . ٢٠١٩ عام  للزوجة األول

Per thousand persons


  Maleللزوج


Femaleللزوجة 

Year

2019متوسط سن الزواج األول 
Average age of first marriage in 

2019 

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

Population (2-3)



Population Data 2019 (1)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
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ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة
EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

االلننششااطط  االلززررااععيي•

سسووقق  االلععمملل•

االلسسييااححةة  •

• AAggrriiccuullttuurraall  AAccttiivviittyy

• LLaabboorr  MMaarrkkeett

• TToouurriissmm

االلننششااطط  االلصصننااععيي•

ممررااككزز  االلتتددررييبب  •
االلممههننيي

ششررككااتت  االلتتأأمميينن  •
ووااللببننووكك  

• IInndduussttrriiaall  AAccttiivviittyy

• VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg
CCeenntteerrss

• IInnssuurraannccee
CCoommppaanniieess  &&  BBaannkkss

ممؤؤسسسسااتت  ااإلإلققررااضض  •
  االلممتتووسسطط  ووااللصصغغييرر

ووممتتننااههيي  االلصصغغرر  

• MMeeddiiuumm,,  SSmmaallll  aanndd  MMiiccrroo
((MMSSMMEE))  LLeennddiinngg
IInnssttiittuuttiioonnss



ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة
EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

االلننششااطط  االلززررااععيي•

سسووقق  االلععمملل•

االلسسييااححةة  •

• AAggrriiccuullttuurraall  AAccttiivviittyy

• LLaabboorr  MMaarrkkeett

• TToouurriissmm

االلننششااطط  االلصصننااععيي•

ممررااككزز  االلتتددررييبب  •
االلممههننيي

ششررككااتت  االلتتأأمميينن  •
ووااللببننووكك  

• IInndduussttrriiaall  AAccttiivviittyy

• VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg
CCeenntteerrss

• IInnssuurraannccee
CCoommppaanniieess  &&  BBaannkkss

ممؤؤسسسسااتت  ااإلإلققررااضض  •
  االلممتتووسسطط  ووااللصصغغييرر

ووممتتننااههيي  االلصصغغرر  

• MMeeddiiuumm,,  SSmmaallll  aanndd  MMiiccrroo
((MMSSMMEE))  LLeennddiinngg
IInnssttiittuuttiioonnss



ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

االلننششااطط  االلززررااععيي
Agricultural Activity



ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

االلننششااطط  االلززررااععيي
Agricultural Activity
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المساحة المحصوليةالمساحة المزروعة

AArreeaa ooff ccuullttiivvaatteedd llaanndd    CCrrooppppeedd aarreeaa  

20.0421.10Cairoالقاهرة١

165.84323.25Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 88.10281.05بورسعيد٣

43.3164.28Suezالسويس٤

116.73205.43Damiettaدمياط٥

630.291299.32Dakahliyaالدقهلية٦

901.791647.69Sharqiyahالشرقية٧

157.28269.07Qalyubiyaالقليوبية٨

550.521081.68Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

359.76708.85Gharbyahالغربية١٠

316.22634.09Menofyaالمنوفية١١

 Behera(*) 1978.713101.19البحيرة (*)١٢

369.63479.32Ismailiaاإلسماعيلية١٣

187.13332.68Gizaالجيزة١٤

298.17589.13Beni Suefبني سويف١٥

386.70735.94Fayoumالفيوم١٦

461.79871.03Miniaالمنيا١٧

361.57684.82Assiutأسيوط١٨

331.25638.43Souhagسوهاج١٩

269.78377.29Qenaقنا٢٠

214.01271.06Aswanأسوان٢١

149.28206.48Luxorاألقصر٢٢

0.690.79Red Seaالبحر األحمر٢٣

437.51800.96New Valleyالوادي الجديد٢٤

480.68523.63Matrouhمطروح٢٥

29.3731.27North Sinaiشمال سيناء٢٦

26.6535.34South Sinaiجنوب سيناء٢٧

9332.8116215.17The Republic الجمهورية

المحافظةم

إجمالي المساحة الزراعية ( ألف فدان)
TToottaall aaggrriiccuullttuurraall aarreeaa   (TThhoouussaanndd ffeeddddaannss )

GGoovveerrnnoorraattee



4.44
5.05 5.40

4.47

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020


$ Billion

تطور قيمة الواردات الزراعية   
)٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(

9.10 9.13 9.19 9.33

2016 2017 2018 2019


Million  feddans

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور إجمالي المساحة المزروعة  

15.80 16.05 16.06 16.22 18.00

2016 2017 2018 2019 

Target 

2021/2022

)٢٠١٩-٢٠١٦(المحصولية تطور إجمالي المساحة

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ٢(
.النوبارية+ البحيرة) *(

 الواردات قيمة دوالر مليارات ٤,٤٧

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام لمصر الزراعية

  المزروعة المساحة فدان ماليين ٩,٣٣

 فدان ألف ٢٣٢ بزيادة ،٢٠١٩ عام مصر في

  .٢٠١٦ بعام مقارنة

 المحصولية المساحة فدان مليون ١٦,٢٢

 فدان ألف ٤١٤ بزيادة ،٢٠١٩ عام مصر في

  .٢٠١٦ بعام مقارنة


Million  feddans

Cropped area (2016-2019)

Total area of cultivated land (2016-2019) 

Agriculture (2-4-5-6-7)

Value of agricultural imports 
(2016-2017-2019/2020) (2)



Agriculture Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
(2) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
(*) Behera + Nubariya.
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عدد الحقول اإلرشادية (*) عدد الجرارات الزراعية (جرار)
(حقل)

NNoo ooff ttrraaccttoorrss .  TTrraaccttoorr ( )NNoo ooff mmoodduullaarr ffiieellddss.    (*)  
FFiieelldd( )

580Cairoالقاهرة١

70633Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 26045بورسعيد٣

2086Suezالسويس٤

1247132Damiettaدمياط٥

12563705Dakahliyaالدقهلية٦

13136750Sharqiyahالشرقية٧

326695Qalyubiyaالقليوبية٨

17931450Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

11305326Gharbyahالغربية١٠

7880170Menofyaالمنوفية١١

 Behera (**)19389935البحيرة (**)١٢

174580Ismailiaاإلسماعيلية١٣

207852Gizaالجيزة١٤

4741285Beni Suefبني سويف١٥

3710392Fayoumالفيوم١٦

8033150Miniaالمنيا١٧

7945192Assiutأسيوط١٨

6207130Souhagسوهاج١٩

5441106Qenaقنا٢٠

152145Aswanأسوان٢١

254020Luxorاألقصر٢٢

200Red Seaالبحر األحمر٢٣

161110New Valleyالوادي الجديد٢٤

117515Matrouhمطروح٢٥

26510North Sinaiشمال سيناء٢٦

1190South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1351005134The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(
.٢٠١٩/٢٠١٨آخر بيان متاح عام  (*)

.النوبارية+ البحيرة*) *(

إلى الغمر ريّ من فدان ألف ٥٠ تحويل 

.التنقيط ريّ

محطة ٣٠٢ كفاءة ورفع وإحالل إنشاء 

 لمحطة الذاتي والتشغيل وصرف، ريّ

.توشكى

الصرف شبكات وتجديد وإحالل إنشاء 

 ورفع فدان، ألف ٢٧٠ زمام في المُغطَّى

  حولن الُمغطَّى الصرف شبكات كفاءة

 إنشاء واستكمال فدان، ألف ٣٠

 السويس قناتي أسفل سحارة

 الصرف مياه لنقل والجديدة؛ القديمة

.القناة شرق إلى المحسنة

للوصول ومَسقى مَأخَذ ٣٢٠٠ تطوير 

 مَأخذًا ١١١٥٤ إلى المطور بالعدد

 ١٩٠ ىإل الريّ شبكات توصيلو وَمسقًى،

.محافظات بعشر فدان ألف

ىإل لتصل المحصولية المساحة زيادة 

.٢٠٢٢/٢٠٢١ عام فدان مليون ٢١,٦

  يستهدف برنامج عمل الحكومة

 )٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠١٩/٢٠١٨(

  عام مصر في زراعي جرَّار ألف ١٣٥,١٠

٢٠١٩.

Agriculture (2-4-5-6-7)



Agriculture Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
(*) Last available statement is 2018/2019 .
(**) Behera + Nubariya.
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 كمية المياه النيلية 
المستخدمة للزراعة (٢) 

(مليار م٣)

كمية مياه الصرف 
المعاد استخدامها (٢) 

(مليار م٣)

عدد ماكينات الري 
(ماكينة)

AAmmoouunntt ooff NNiillee   
wwaatteerr uusseedd ffoorr   
aaggrriiccuullttuurree  (2) 

(BBiilllliioonn mm 3)

AAmmoouunntt ooff rreeuusseedd   
wwaassttee wwaatteerr  (2) 

(BBiilllliioonn mm 3)

NNoo ooff iirrrriiggaattiioonn.   
mmaacchhiinneess 
MMaacchhiinnee( )

0.000.00313Cairoالقاهرة١

0.750.234293Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0.120.242824بورسعيد٣

0.0020.261113Suezالسويس٤

0.440.328044Damiettaدمياط٥

2.751.5635340Dakahliyaالدقهلية٦

4.491.17183492Sharqiyahالشرقية٧

0.570.5227641Qalyubiyaالقليوبية٨

2.871.19104149Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1.790.59109304Gharbyahالغربية١٠

1.510.6753345Menofyaالمنوفية١١

8.921.61170159Beheraالبحيرة١٢

1.820.5623062Ismailiaاإلسماعيلية١٣

0.660.5322062Gizaالجيزة١٤

1.430.5081976Beni Suefبني سويف١٥

2.080.9911179Fayoumالفيوم١٦

1.800.7589585Miniaالمنيا١٧

1.980.2528288Assiutأسيوط١٨

1.900.3433619Souhagسوهاج١٩

1.430.4122559Qenaقنا٢٠

1.650.005919Aswanأسوان٢١

0.470.2410733Luxorاألقصر٢٢

0.000.0044Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.000.005260New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.400.001598Matrouhمطروح٢٥

0.150.60709North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.030.001905South Sinaiجنوب سيناء٢٧

40.0113.531038515The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

1003.70 1014.38 1013.86 1038.52

2016 2017 2018 2019


Thousand machines

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور عدد ماكينات الري  

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(
.وزارة الموارد المائية والري: المصدر) ٢(

:والري المائية الموارد لبيانات وفقاً

  والريّ، للزراعة المستخدمة المياه من %٧٩,١٥

 %٦,٩٧ الخدمات، في مستخدمة %١٣,٨٨

.الصناعة في مستخدمة

.مكعب متر مليارات ١٠,٨ المياه في العجز كمية

79.15

13.88

6.97

Agriculture الزراعة Services  ا��دمات Industry الصناعة

٢٠١٨ة التوزيع النسبي لكمية المياه المستخدم

%

 المياه إجمالي ٣م مليار ٥٠,٦١

.٢٠١٩ عام مصر في الزراعة في المستخدمة

 في مستخدمة نيلية مياه ٣م مليار ٠١,٤٠

 إلى باإلضافة ،٢٠١٩ عام مصر في الزراعة
 الجوفية المياه من ٣م مليارات ٨١,٧

.السطحية

 المعاد الصرف ياهم ٣م مليار ٥٣,١٣

 بما ،٢٠١٩ عام الزراعة فياستخدامها
 النيلية المياه كمية ثلث حوالي يعادل

.المستخدمة

  عام مصر في للريّ ماكينة ألف ١٠٣٨,٥٢

٢٠١٩.

No. of irrigation machines (2016-2019)

Agriculture (2-4-5-6-7)

Relative distribution of the amount of 
water used in 2018



Data of Water Resources for Agriculture 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
(2) Source: Ministry of Water Resources and Irrigation.
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اإلجماليألبانتسمين

FFaatttteenniinnggDDaaiirryyTToottaall

11699215Cairoالقاهرة١

5606361196Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 53215268بورسعيد٣

83384467Suezالسويس٤

163213376Damiettaدمياط٥

282308590Dakahliyaالدقهلية٦

8795171396Sharqiyahالشرقية٧

652339991Qalyubiyaالقليوبية٨

228148376Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

5876421229Gharbyahالغربية١٠

253249502Menofyaالمنوفية١١

25259383463Beheraالبحيرة*١٢

8325108Ismailiaاإلسماعيلية١٣

238389627Gizaالجيزة١٤

13592227Beni Suefبني سويف١٥

8976271524Fayoumالفيوم١٦

15378231Miniaالمنيا١٧

280126406Assiutأسيوط١٨

78312795Souhagسوهاج١٩

4711Qenaقنا٢٠

176139315Aswanأسوان٢١

660333993Luxorاألقصر٢٢

606Red Seaالبحر األحمر٢٣

134164298New Valleyالوادي الجديد٢٤

415Matrouhمطروح٢٥

1242126North Sinaiشمال سيناء٢٦

25025South Sinaiجنوب سيناء٢٧

10083668316766The Republic الجمهورية

المحافظةم

عدد مزارع الماشية العاملة (مزرعة)

GGoovveerrnnoorraattee
NNoo ooff ooppeerraattiinngg lliivveessttoocckk ffaarrmmss .     FFaarrmm( )

Thousand heads

419.50
468.51 464.85

469.25

238.84 259.83 258.96 264.05

2016 2017 2018 2019

Full capacity الطاقة ال�لية Actual capacity الطاقة الفعلية

39.86

60.14

Dairy ألبان Fatenning سم�ن�

%

تطور إجمالي طاقة مزارع ماشية األلبان  
)٢٠١٩-٢٠١٦(

٢٠١٩التوزيع النسبي لمزارع الماشية العاملة 

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(

.النوبارية+ البحيرة  (*)

  عام مصر في للماشية مزرعة ألف ١٦,٧٧ 

 للتسمين، مزرعة آالف ١٠,٠٨ منها ؛٢٠١٩

 مزرعة آالف ٦,٦٨و ،%٦٠,١٤ بنسبة

.%٣٩,٨٦ بنسبة لأللبان،

 ماشية لمزارع الفعلية الطاقة تمثل 

المتاحة  الطاقة من %٥٦.٢٧ األلبان

 طاقة وجود إلى يشير بما ،٢٠١٩ عام

.%٤٣.٧٣ تعادل ُمعطَّلة

 عدد أكبر بها يوجد البحيرة محافظة

.٢٠١٩ عام ماشية مزارع

 مزارع بهما توجد ال محافظتان

 محافظتا وهما ،٢٠١٩ عام األلبان لماشية

.سيناء وجنوب األحمر البحر

Relative distribution of operating 
livestock farms 2019

Agriculture (2-4-5-6-7)

Total capacity for dairy livestock farms 
(2016-2019)



Data of Livestock Farms 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
(*) Behera + Nubariya.

22



25

اإلجماليبلدى مًحسنبداري تسمين

 FFaatttteenneedd
ppoouullttrryy

GGeenneettiiccaallllyy-
mmooddiiffiieedd llooccaall  

ppoouullttrryy
TToottaall

819Cairoالقاهرة١

2740274Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 14014بورسعيد٣

12214Suezالسويس٤

44757504Damiettaدمياط٥

18622192081Dakahliyaالدقهلية٦

397012895259Sharqiyahالشرقية٧

18949642858Qalyubiyaالقليوبية٨

1691701761Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

17733522125Gharbyahالغربية١٠

5250525Menofyaالمنوفية١١

2918512969Beheraالبحيرة*١٢

23310243Ismailiaاإلسماعيلية١٣

35515370Gizaالجيزة١٤

2250225Beni Suefبني سويف١٥

85979938Fayoumالفيوم١٦

128301283Miniaالمنيا١٧

6373640Assiutأسيوط١٨

56364627Souhagسوهاج١٩

30813321Qenaقنا٢٠

8210Aswanأسوان٢١

8385168Luxorاألقصر٢٢

14014Red Seaالبحر األحمر٢٣

1131114New Valleyالوادي الجديد٢٤

8320832Matrouhمطروح٢٥

3330333North Sinaiشمال سيناء٢٦

303South Sinaiجنوب سيناء٢٧

21237327724514The Republic الجمهورية

المحافظةم

عدد مزارع الدواجن العاملة (مزرعة)

GGoovveerrnnoorraattee

NNoo ooff ooppeerraattiinngg ppoouullttrryy ffaarrmmss .     FFaarrmm( )

13.37

86.63

Genetically-modified local poultry بلدى ًمحسن

Fattened poultry بداري �سم�ن

%

٢٠١٩التوزيع النسبي لمزارع الدواجن العاملة 

 مصر في للدواجن مزرعة ألف ٢٤,٥١ 

 ،للتسمين منها %٨٦,٦٣ ،٢٠١٩ عام

.المحسن للبلدى %١٣,٣٧و

 مزارع بها توجد ال محافظات ٩

.٢٠١٩ عام المحسن البلدى للدواجن

 بمحافظة عاملة دواجن مزرعة ٥٢٥٩

 محافظات أكبر وهي ،٢٠١٩ عام الشرقية

 مزارع بها توجد التي الجمهورية

.للدواجن

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(
.النوبارية+ البحيرة (*) 

Relative distribution of operating 
poultry farms 2019

Agriculture (2-4-5-6-7)



Data of Poultry Farms 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
(*) Behera + Nubariya.
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اإلجماليدواجنماشية

LLiivveessttoocckkPPoouullttrryyTToottaall

4610Cairoالقاهرة١

369Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 000بورسعيد٣

112Suezالسويس٤

235Damiettaدمياط٥

152742Dakahliyaالدقهلية٦

193857Sharqiyahالشرقية٧

81321Qalyubiyaالقليوبية٨

63339Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

222042Gharbyahالغربية١٠

52833Menofyaالمنوفية١١

201737Beheraالبحيرة*١٢

459Ismailiaاإلسماعيلية١٣

61521Gizaالجيزة١٤

71118Beni Suefبني سويف١٥

527Fayoumالفيوم١٦

51015Miniaالمنيا١٧

15520Assiutأسيوط١٨

347Souhagسوهاج١٩

202Qenaقنا٢٠

000Aswanأسوان٢١

101Luxorاألقصر٢٢

000Red Seaالبحر األحمر٢٣

336New Valleyالوادي الجديد٢٤

325Matrouhمطروح٢٥

033North Sinaiشمال سيناء٢٦

000South Sinaiجنوب سيناء٢٧

159252411The Republic الجمهورية

المحافظةم

عدد مصانع األعالف العاملة (مصنع)

GGoovveerrnnoorraattee

 NNoo. ooff ooppeerraattiinngg ffeeeedd pprroocceessssiinngg    
 ffaaccttoorriieess (FFaaccttoorryy)

Factory

225 237
247 252

132 136
149

159

2016 2017 2018 2019

Poultry  دواجن Livestock ماشية

38.69

61.31

Livestock ماشية Poultry  دواجن

%

٢٠١٩ التوزيع النسبي لمصانع األعالف العاملة

)٢٠١٩-٢٠١٦(العاملة  تطور عدد مصانع األعالف 

   ،٢٠١٩ عام مصر في لألعالف مصنعًا ٤١١ 

  مقابل ،للدواجن أعالف منها %٦١,٣١

.للماشية أعالف %٣٨,٦٩

 المحافظات أكبر هي الغربية محافظة

 ،للماشية أعالف مصانع بها توجد التي

 الشرقية محافظة استحوذت بينما

 الدواجن أعالف مصانع من عدد أكبر على

.٢٠١٩ عام

 أعالف مصانع بها توجد ال محافظات ٤

  :وهي ،٢٠١٩ عام والدواجن للماشية

 وجنوب األحمر، البحر ،أسوان ،بورسعيد(

.)سيناء

No. of operating feed processing 
factories (2016-2019)

Relative distribution of operating feed 
processing plants 2019

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(
.النوبارية+ البحيرة  (*)

Agriculture (2-4-5-6-7)



Data of Feed Processing Factories 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
(*) Behera + Nubariya.
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إجمالي إنتاج اللحوم 
الحمراء (ألف طن)

 إجمالي إنتاج 
األلبان (ألف طن)

إجمالي إنتاج اللحوم 
البيضاء (ألف طن)

TToottaall rreedd mmeeaatt    
pprroodduuccttiioonn  

TThhoouussaanndd ttoonnss(  )

TToottaall mmiillkk  
pprroodduuccttiioonn
TThhoouussaanndd(  

ttoonnss)

TToottaall wwhhiittee mmeeaatt   
pprroodduuccttiioonn  

TThhoouussaanndd ttoonnss(  )

38.643.9016.27Cairoالقاهرة١

10.66126.300.78Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 2.2859.630.00بورسعيد٣

5.0415.680.54Suezالسويس٤

4.7493.433.10Damiettaدمياط٥

13.55339.402.73Dakahliyaالدقهلية٦

10.60472.7120.21Sharqiyahالشرقية٧

22.96136.4812.98Qalyubiyaالقليوبية٨

6.82260.720.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

18.70287.901.62Gharbyahالغربية١٠

18.86460.530.43Menofyaالمنوفية١١

19.361004.4714.98Beheraالبحيرة١٢

5.5033.2112.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

27.16301.6115.28Gizaالجيزة١٤

7.84243.620.57Beni Suefبني سويف١٥

4.90164.040.53Fayoumالفيوم١٦

16.80363.130.36Miniaالمنيا١٧

14.96154.150.24Assiutأسيوط١٨

14.46315.000.05Souhagسوهاج١٩

6.9799.600.18Qenaقنا٢٠

24.2673.000.00Aswanأسوان٢١

2.1559.140.32Luxorاألقصر٢٢

4.490.320.05Red Seaالبحر األحمر٢٣

1.1992.730.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

1.8226.350.00Matrouhمطروح٢٥

0.543.400.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.551.940.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

305.805192.39103.21The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeم

الجمهورية

المحافظة
12.52

4.22

83.26 Red meat اللحوم الحمراء 

White meatاللحوم البيضاء 

Fish productionاإلنتاج السمكي 

%

بيضاء التوزيع النسبي إلنتاج اللحوم الحمراء وال
٢٠١٩واألسماك 

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(

.الحمراء اللحوم من طن آالف ٣٠٥,٨٠ 

.البيضاء اللحوم من طن آالف ١٠٣,٢١

.األسماك من طن ألف ٢٠٣٤,٠٦

 في اعالمي والسادسة إفريقيا األولى مصر
.السمكي االستزراع

 من ذاتي اكتفاء نسبة %٥٨ مصر حققت

 دواجن من %٩٦و الحمراء، اللحوم

.األسماك من %٩٠و التسمين،

 ،الموالح تصدير في عالميا األولى مصر
.المجمدة والفراولة

 الزراعية الصادرات إجمالي طن ماليين ٥

  فيروس تفشِّي ظروف رغم المصرية
 النقل حركة وارتباك العالم، في "كورونا"

 يعالم ركود ووجود الموانئ، وتوقف الدولية
.%٣٠ نسبته بلغت

 أمام فتحها تم جديدة واعدة سوقًا ١١

 السوق أهمها المصرية الصادرات
.اليابانية

 يف تسويقها تم مصرية زراعية سلع ٣٠٥

.دولة ١٦٠

٢٠٢٠حصاد الحكومة لقطاع الزراعة 

Agriculture (2-4-5-6-7) 

Relative distribution of red meat, white 
meat and fish production 2019



Data of Animal and Poultry Wealth Production 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
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إجمالي إنتاج 
األسماك (ألف طن)

االستزراع السمكي(*)المصايد الطبيعية (*)

WWiilldd ffiisshheerriieess (*) FFiisshh ffaarrmmiinngg (*)

1.640.001.64Cairoالقاهرة١

12.9312.7525.68Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 28.29171.45199.74بورسعيد٣

18.931.9320.86Suezالسويس٤

21.46257.72279.18Damiettaدمياط٥

59.462.7662.22Dakahliyaالدقهلية٦

1.63181.72183.35Sharqiyahالشرقية٧

17.340.0017.34Qalyubiyaالقليوبية٨

97.67767.81865.48Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

7.150.007.15Gharbyahالغربية١٠

6.770.006.77Menofyaالمنوفية١١

19.12194.69213.82Beheraالبحيرة١٢

5.0529.2634.31Ismailiaاإلسماعيلية١٣

3.050.093.14Gizaالجيزة١٤

7.150.487.63Beni Suefبني سويف١٥

7.1116.6423.74Fayoumالفيوم١٦

9.610.009.61Miniaالمنيا١٧

6.060.006.06Assiutأسيوط١٨

0.320.000.32Souhagسوهاج١٩

0.660.000.66Qenaقنا٢٠

26.280.0026.28Aswanأسوان٢١

1.250.001.25Luxorاألقصر٢٢

29.580.0029.58Red Seaالبحر األحمر٢٣

2.280.002.28New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.110.000.11Matrouhمطروح٢٥

3.430.003.43North Sinaiشمال سيناء٢٦

2.430.002.43South Sinaiجنوب سيناء٢٧

396.751637.312034.06The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

كمية إنتاج األسماك (ألف طن)
QQuuaannttiittyy ooff ffiisshh pprroodduuccttiioonn     

TThhoouussaanndd ttoonnss(  )

TToottaall qquuaannttiittyy ooff    
ffiisshh pprroodduuccttiioonn   
TThhoouussaanndd ttoonnss(  ) 

32.31
43.81 48.25

61.08

2016 2017 2018 2019

7.15

9.76
10.65

13.08

2016 2017 2018 2019

25.15

34.05
37.60

48.00

2016 2017 2018 2019

L.E billion

L.E billion

L.E billion

)2019-2016(تطور قيمة اإلنتاج السمكي 

تطور قيمة إنتاج المصايد الطبيعية  
(2019-2016)

كي تطور قيمة إنتاج االستزراع السم
)2016-2019(

  من إنتاجها تم طن ألف ٢٠٣٤,٠٦ 

 ٦١,٠٨ لمصر حققت ،األسماك

 من جنيه مليار ١٣,٠٨ جنيه، مليار

  بنسبة الطبيعية، المصايد

 من جنيه مليار ٤٨,٠٠و ،%٢١,٤١

 بنسبة السمكي، االستزراع

٧٨,٥٩%.

العامة للثروة السمكية الهيئة: المصدر) ١(
طن، االنتاج السمكي من االستزراع  ٢٩٣االنتاج السمكي من المصايد الطبيعية ال يشمل ترعة السالم وهو * 

.طن ٤٦٤٣السمكي ال يشمل حقول األرز وهو 

Value of fish production (2016-2019) 

Value of wild fisheries production 
(2016-2019) 

Value of fish farming production 
(2016-2019) 

Agriculture (2-4-5-6-7)




Data of Fish Production 2019 (1)

(1) Source: The General Authority for Fish Resources Development.
(*) The fish production from wild fisheries does not include Al-Salam Canal, whose production is 293 
tons, and from fish farming does not include rice fields, whose production is 4643 tons.
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مجازر الدواجنمجازر الماشية
 LLiivveessttoocckk 

ssllaauugghhtteerrhhoouusseess
 PPoouullttrryy 

ssllaauugghhtteerrhhoouusseess

653Cairoالقاهرة١

413Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 12بورسعيد٣

34Suezالسويس٤

126Damiettaدمياط٥

269Dakahliyaالدقهلية٦

2426Sharqiyahالشرقية٧

3233Qalyubiyaالقليوبية٨

193Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

208Gharbyahالغربية١٠

3812Menofyaالمنوفية١١

2115Beheraالبحيرة١٢

1218Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2668Gizaالجيزة١٤

179Beni Suefبني سويف١٥

258Fayoumالفيوم١٦

4110Miniaالمنيا١٧

409Assiutأسيوط١٨

334Souhagسوهاج١٩

175Qenaقنا٢٠

231Aswanأسوان٢١

53Luxorاألقصر٢٢

63Red Seaالبحر األحمر٢٣

134New Valleyالوادي الجديد٢٤

91Matrouhمطروح٢٥

43North Sinaiشمال سيناء٢٦

61South Sinaiجنوب سيناء٢٧

483331The Republic الجمهورية

المحافظةم

إجمالي عدد المجازر العاملة (مجزر)

GGoovveerrnnoorraattee

TToottaall nnoo ooff ooppeerraattiinngg ssllaauugghhtteerrhhoouusseess .    
SSllaauugghhtteerrhhoouussee( )

59.34

40.66

Livestock slaughterhouses مجازر املاشية

Poultry slaughterhouses مجازر الدواجن

%

)  دواجن -ماشية (التوزيع النسبي للمجازر العاملة 
٢٠١٩عام 

479 479 479 483

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور إجمالي مجازر الماشية العاملة  

313 321 325 331

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور إجمالي مجازر الدواجن العاملة  

 تتركز ،٢٠١٩ عام مصر في مجزرًا ٨١٤ 

  بنسبة الماشية مجازر في غالبيتها

 منذ مرة ألول مجازر ٤ بزيادة ،%٥٩,٣٤

  الدواجن مجازر نسبة تبلغ بينما ،٢٠١٦ عام

٤٠,٦٦%.

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(

Slaughterhouse

Slaughterhouse

No. of operating livestock 
slaughterhouses (2016-2019)

No. of operating poultry 
slaughterhouses (2016-2019)

Agriculture (2-4-5-6-7)


Relative distribution of operating 
slaughterhouses (livestock- poultry) in 2019



Data of Slaughterhouses 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
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مجازر الدواجنمجازر الماشية
 LLiivveessttoocckk 

ssllaauugghhtteerrhhoouusseess
 PPoouullttrryy 

ssllaauugghhtteerrhhoouusseess

653Cairoالقاهرة١

413Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 12بورسعيد٣

34Suezالسويس٤

126Damiettaدمياط٥

269Dakahliyaالدقهلية٦

2426Sharqiyahالشرقية٧

3233Qalyubiyaالقليوبية٨

193Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

208Gharbyahالغربية١٠

3812Menofyaالمنوفية١١

2115Beheraالبحيرة١٢

1218Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2668Gizaالجيزة١٤

179Beni Suefبني سويف١٥

258Fayoumالفيوم١٦

4110Miniaالمنيا١٧

409Assiutأسيوط١٨

334Souhagسوهاج١٩

175Qenaقنا٢٠

231Aswanأسوان٢١

53Luxorاألقصر٢٢

63Red Seaالبحر األحمر٢٣

134New Valleyالوادي الجديد٢٤

91Matrouhمطروح٢٥

43North Sinaiشمال سيناء٢٦

61South Sinaiجنوب سيناء٢٧

483331The Republic الجمهورية

المحافظةم

إجمالي عدد المجازر العاملة (مجزر)

GGoovveerrnnoorraattee

TToottaall nnoo ooff ooppeerraattiinngg ssllaauugghhtteerrhhoouusseess .    
SSllaauugghhtteerrhhoouussee( )

59.34

40.66

Livestock slaughterhouses مجازر املاشية

Poultry slaughterhouses مجازر الدواجن

%

)  دواجن -ماشية (التوزيع النسبي للمجازر العاملة 
٢٠١٩عام 

479 479 479 483

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور إجمالي مجازر الماشية العاملة  

313 321 325 331

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور إجمالي مجازر الدواجن العاملة  

 تتركز ،٢٠١٩ عام مصر في مجزرًا ٨١٤ 

  بنسبة الماشية مجازر في غالبيتها

 منذ مرة ألول مجازر ٤ بزيادة ،%٥٩,٣٤

  الدواجن مجازر نسبة تبلغ بينما ،٢٠١٦ عام

٤٠,٦٦%.

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(

Slaughterhouse

Slaughterhouse

No. of operating livestock 
slaughterhouses (2016-2019)

No. of operating poultry 
slaughterhouses (2016-2019)

Agriculture (2-4-5-6-7)


Relative distribution of operating 
slaughterhouses (livestock- poultry) in 2019



Data of Slaughterhouses 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
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آلينصف آلييدوي

MMaannuuaall 
SSeemmii -

aauuttoommaatteedd
AAuuttoommaatteedd

4532Cairoالقاهرة١

211Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 100بورسعيد٣

201Suezالسويس٤

1200Damiettaدمياط٥

2402Dakahliyaالدقهلية٦

2400Sharqiyahالشرقية٧

3101Qalyubiyaالقليوبية٨

1900Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

2000Gharbyahالغربية١٠

3800Menofyaالمنوفية١١

2001Beheraالبحيرة١٢

804Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2411Gizaالجيزة١٤

1700Beni Suefبني سويف١٥

2401Fayoumالفيوم١٦

4100Miniaالمنيا١٧

4000Assiutأسيوط١٨

3300Souhagسوهاج١٩

1700Qenaقنا٢٠

2120Aswanأسوان٢١

500Luxorاألقصر٢٢

510Red Seaالبحر األحمر٢٣

1300New Valleyالوادي الجديد٢٤

900Matrouhمطروح٢٥

400North Sinaiشمال سيناء٢٦

600South Sinaiجنوب سيناء٢٧

464514The Republic الجمهورية

مجازر الماشية العاملة (مجزر)
TToottaall nnoo ooff ooppeerraattiinngg ssllaauugghhtteerrhhoouusseess .    

SSllaauugghhtteerrhhoouussee( )
GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم

2.901.04

96.07

Automated ��آ Semi-automated ��نصف آ Manual  يدوي

 2019التوزيع النسبي لمجازر الماشية العاملة 

%

91.50 94.30 96.40

2017 2018 2019

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي من الدواجن (٢٠١٧-٢٠١٩) (٢)

55.90 46.70 55.00

2017 2018 2019

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء
)2017-2019 ()٢(  

%

.٢٠١٩ عام مصر في للماشية مجزرًا ٤٨٣ 

 نصف %٣,٩٣ مقابل يدوية، منها %٩٦,٠٧ 

.٢٠١٩ عام وآلية آلية

  الدواجن من الذاتي االكتفاء نسبة بلغت 

 من الذاتي االكتفاء نسبة بلغت بينما ،%٩٦,٤٠

.٢٠١٩ عام %٥٥,٠ الحمراء اللحوم

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ٢(

Relative distribution of operating livestock 
slaughterhouses 2019

Agriculture (2-4-5-6-7) 

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.
(2) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.



Data of Slaughterhouses 2019 (1)

Percentage of self-sufficiency of red meat 
(2017-2019) (2)

%

Percentage of self-sufficiency of poultry 
(2017-2019) (2)
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اإلجمالينوعيةتعاونية

CCooooppeerraattiivvee  SSppeecciiaalliizzeedd  TToottaall

9312Cairoالقاهرة١

16824Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 9413بورسعيد٣

9514Suezالسويس٤

80585Damiettaدمياط٥

44424468Dakahliyaالدقهلية٦

487244731Sharqiyahالشرقية٧

19815213Qalyubiyaالقليوبية٨

26019279Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

33668404Gharbyahالغربية١٠

29922321Menofyaالمنوفية١١

41928447Beheraالبحيرة١٢

383472Ismailiaاإلسماعيلية١٣

16333196Gizaالجيزة١٤

22916245Beni Suefبني سويف١٥

176320496Fayoumالفيوم١٦

35514369Miniaالمنيا١٧

23017247Assiutأسيوط١٨

2816287Souhagسوهاج١٩

16922191Qenaقنا٢٠

997106Aswanأسوان٢١

71879Luxorاألقصر٢٢

257Red Seaالبحر األحمر٢٣

44145New Valleyالوادي الجديد٢٤

01818Matrouhمطروح٢٥

45449North Sinaiشمال سيناء٢٦

808South Sinaiجنوب سيناء٢٧

44769505426The Republic

NNoo ooff aaggrriiccuullttuurraall aassssoocciiaattiioonnss.    AAssssoocciiaattiioonn( )

الجمهورية

المحافظةم

عدد الجمعيات الزراعية (جمعية)

GGoovveerrnnoorraattee

17.51

82.49

Specialized associations جمعيات نوعية

Cooperative associations جمعيات �عاونية

%

التوزيع النسبي للجمعيات الزراعية وفقًا 
٢٠٢٠/٢٠١٩للنوع

Association

4475 4477 4471 4476

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

.األراضي وزارة الزراعة واستصالح: المصدر) ١(

تطور عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 
)2017/2016-2020/2019(

 الذات على االعتماد من أعلى درجة تحقيق

 تقليلو الرئيسة، الغذائية السلع توفير في

.الخارج على االعتماد

 الغذائية السلع من آمن مخزون توفير

.أشهر ٦ لمدة االستهالكية بالجمعيات

يستهدف برنامج عمل الحكومة 

)٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠١٩/٢٠١٨(

  عام مصر في زراعية جمعية ٥٤٢٦

٢٠٢٠/٢٠١٩.

 ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام تعاونية جمعية ٤٤٧٦

 الجمعيات إجمالي من %٨٢,٤٩ تمثل

  .الزراعية

  تمثل ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام نوعية جمعية ٩٥٠

.الزراعية الجمعيات إجمالي من %١٧,٥١

No. of Cooperative agricultural 
associations (2016/2017-2019/2020)

Agriculture (2-4-5-6-7)

Relative distribution of agricultural 
associations according to their type

(2019/2020)

(1) Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation.



Agriculture Data 2019/2020 (1)
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عدد 
المقترضين(*) 
(ألف مقترض)

حجم القروض(*) 
(مليون جنيه)

عدد المتعثرين(*) 
(ألف متعثر)

نسبة المتعثرين 
للمقترضين (%)

NNoo ooff .  
ddeebbttoorrss (*)  
TThhoouussaanndd(  
ddeebbttoorrss)

AAmmoouunntt ooff  
llooaannss (*) LL EE( .  

MMiilllliioonn)

NNoo ooff ddeeffaauullttiinngg .   
ddeebbttoorrss (*)  
TThhoouussaanndd(  
ddeeffaauullttiinngg 
ddeebbttoorrss)

PPeerrcceennttaaggee ooff  
ddeeffaauullttiinngg 

ddeebbttoorrss ttoo tthhee   
ttoottaall ddeebbttoorrss  

%%( )

37.139540.892.40Cairoالقاهرة١

9.676093.9140.41Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0.0000.000.00بورسعيد٣

0.0000.000.00Suezالسويس٤

7.393753.2844.30Damiettaدمياط٥

41.3826803.979.59Dakahliyaالدقهلية٦

58.1029073.716.38Sharqiyahالشرقية٧

16.518624.5127.31Qalyubiyaالقليوبية٨

39.1317333.779.64Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

35.7522762.246.27Gharbyahالغربية١٠

40.9530882.345.72Menofyaالمنوفية١١

60.6834619.4615.58Beheraالبحيرة١٢

12.516914.7838.21Ismailiaاإلسماعيلية١٣

11.676217.3162.62Gizaالجيزة١٤

16.849082.9217.33Beni Suefبني سويف١٥

27.04101112.8047.33Fayoumالفيوم١٦

34.3916663.6110.50Miniaالمنيا١٧

39.27263412.8232.63Assiutأسيوط١٨

32.4714153.5811.03Souhagسوهاج١٩

34.0017208.7525.73Qenaقنا٢٠

13.166295.0138.10Aswanأسوان٢١

12.595636.4951.51Luxorاألقصر٢٢

0.0000.000.00Red Seaالبحر األحمر٢٣

4.271670.6414.90New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.0000.000.00Matrouhمطروح٢٥

0.0000.000.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.0000.000.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

584.9030970106.7618,25The Republic

المحافظةم

البنك الزراعي المصري

GGoovveerrnnoorraattee

AAggrriiccuullttuurraall BBaannkk ooff EEggyypptt   

الجمهورية

963.25 918.32 856.85

584.90

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Thousand debtors

تطور عدد المقترضين من البنك الزراعي 
)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(المصري

118.39 103.72 92.82
106.76

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Thousand defaulting debtors 

تطور عدد المتعثرين فى البنك الزراعي 
)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(المصري

 البنك من مقترض ألف ٥٨٤,٩٠ 

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام المصري الزراعي

 الدفع عن متعثر آالف ١٠٦,٧٦

.%١٨,٢٥ بنسبة

 قيمة جنيه مليار ٣٠,٩٧ 

 الزراعي البنك من القروض

.المصري

البنك الزراعي المصري: المصدر) ١(
ال يشمل الفروع اإلسالمية (*)

No. of debtors 
(2016/2017-2019/2020)

No. of defaulting debtors 
(2016/2017-2019/2020)

Agriculture (2-4-5-6-7)




Data of Agricultural Bank of Egypt 2019 (1)

(1) Source: Agricultural Bank of Egypt  .
(*) Without Islamic branches.
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سسووقق  االلععمملل

ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

Labor Market



سسووقق  االلععمملل

ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

Labor Market
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إجماليإناثذكور

MMaalleessFFeemmaalleessTToottaall

7.925.611.425.7Cairoالقاهرة١

7.824.210.923.0Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 8.825.712.732.2بورسعيد٣

11.827.715.034.3Suezالسويس٤

16.539.321.134.6Damiettaدمياط٥

3.019.05.513.5Dakahliyaالدقهلية٦

4.134.110.222.5Sharqiyahالشرقية٧

6.119.88.918.5Qalyubiyaالقليوبية٨

4.013.56.416.6Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

3.914.66.515.3Gharbyahالغربية١٠

3.89.65.213.5Menofyaالمنوفية١١

4.519.87.013.6Beheraالبحيرة١٢

3.525.88.718.2Ismailiaاإلسماعيلية١٣

5.324.17.915.7Gizaالجيزة١٤

1.616.45.211.5Beni Suefبني سويف١٥

2.77.63.56.9Fayoumالفيوم١٦

2.019.24.69.8Miniaالمنيا١٧

3.425.05.810.7Assiutأسيوط١٨

2.828.15.110.8Souhagسوهاج١٩

3.221.94.810.2Qenaقنا٢٠

7.432.010.523.1Aswanأسوان٢١

1.643.55.510.9Luxorاألقصر٢٢

7.752.514.824.3Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.524.37.321.4New Valleyالوادي الجديد٢٤

4.640.78.115.0Matrouhمطروح٢٥

6.648.815.635.6North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.00.00.00.0South Sinaiجنوب سيناء٢٧

4.821.77.916.7The Republic الجمهورية

معدَّل البطالة (15-64 سنة) (%)
UUnneemmppllooyymmeenntt rraattee  (15-64 

yyeeaarrss) %%( )
GGoovveerrnnoorraattee

معدَّل بطالة 
الشباب (١٥ - ٢٩ 

سنة) (%)

YYoouutthh 
uunneemmppllooyymmeenntt 

rraattee (15-29 
yyeeaarrss) %%( )

المحافظة م



23.6 23.1 21.4 21.7

8.9 8.3 6.8 4.8

12.5 11.8 9.9 7.9
5.0

2016 2017 2018 2019 


Target 
Femalesإناث 2030 Malesذ�ور 

The Republicا��م�ور�ة 

%

36.6 36.6
45.7 43.3

21.0 20.0 15.9
10.4

25.6 24.8 22.5
16.7

2016 2017 2018 2019
Femalesإناث   Malesذ�ور 

The Republicا��م�ور�ة 

%

8.6
6.9

4.1 4.3

16.8 17.0

10.1
7.9

20.7 20.8 22.3

16.7

2016 2017 2018 2019

 Below Average Qualificationمؤ�ل أقل من املتوسط 

 Average Qualification (Technical)) ف��(مؤ�ل متوسط 

 University Degree and Post-grad Studiesمؤ�ل جام�� وفوق ا��ام�� 

%

) سنة ٦٤-١٥(تطور معدل البطالة 
)٢٠١٩-٢٠١٦(

)سنة ٢٩-١٥(تطور معدل بطالة الشباب 
)٢٠١٩-٢٠١٦(

تطور معدل البطالة وفقًا للحالة 
)٢٠١٩-٢٠١٦(التعليمية 

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

 ؛٢٠١٩ عام مصر في البطالة معدل تحسن

  بعام مقارنة %٤,٦٠ بنسبة انخفض حيث

.%٧,٩ إلى ليصل ،٢٠١٦
  ١٥(ابالشب بين البطالة معدل تحسُّن رغم

 ،٢٠١٦ بعام مقارنة %٨,٩٦ بحوالي سنة )٢٩ -

.ةللبطال العام المعدل من أعلى اليزال فإنه

 رةبصو اإلناث بين البطالة معدل ارتفاع

 امالع وبالمتوسط بالذكور، مقارنة ملحوظة

-١٥( الشابات اإلناث بين وخاصة للجمهورية،

.%٤٣,٣ بلغ والذي سنة، )٢٩
 المؤهالت بين البطالة معدالت ارتفاع

 المتوسط بالمؤهل بالمقارنة العليا،

.المتوسط من واألقل

Unemployment Rate (15-64 years) 
(2016-2019)

Youth unemployment rate (15-29 
years) (2016-2019)

Labor Market (2)



)1(2019 Labor Market data 

Central Agency for Public Mobilization and Statistics.Source: ) 1(

Unemployment rate according to the 
educational degree (2016-2019)
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إجماليإناثذكور

MMaalleessFFeemmaalleessTToottaall

19071541344844.69Cairoالقاهرة١

973711168442.22Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 16614431046.45بورسعيد٣

20812233036.97Suezالسويس٤

677414109137.95Damiettaدمياط٥

462538100053.80Dakahliyaالدقهلية٦

6521372202467.79Sharqiyahالشرقية٧

874715158945.00Qalyubiyaالقليوبية٨

34539373853.25Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

485559104453.54Gharbyahالغربية١٠

39932872745.12Menofyaالمنوفية١١

779680145946.61Beheraالبحيرة١٢

11125536669.67Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1153826197941.74Gizaالجيزة١٤

12341153476.97Beni Suefبني سويف١٥

24513137634.84Fayoumالفيوم١٦

26945572462.85Miniaالمنيا١٧

32730563248.26Assiutأسيوط١٨

31433564951.62Souhagسوهاج١٩

22113835938.44Qenaقنا٢٠

27416644037.73Aswanأسوان٢١

4813718574.05Luxorاألقصر٢٢

8510719255.73Red Seaالبحر األحمر٢٣

3586195.08New Valleyالوادي الجديد٢٤

49489749.48Matrouhمطروح٢٥

7314521866.51North Sinaiشمال سيناء٢٦

0000South Sinaiجنوب سيناء٢٧

11222110342225649.58The Republic الجمهورية

م

عدد المتعطلين (15 - 64 سنة) (مائة متعطل)
نسبة اإلناث 
المتعطالت % NNoo . ooff uunneemmppllooyyeedd ppeerrssoonnss  

 (15-64 YYeeaarrss ) (Hundred unemployed)

PPeerrcceennttaaggee 
ooff 

uunneemmppllooyyeedd 
ffeemmaalleess %%( )

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظة
Million unemployed

3.60 3.47
2.84

2.23

2016 2017 2018 2019



) سنة ٦٤-١٥(تطور عدد المتعطلين  
)٢٠١٩-٢٠١٦(

  المتعطلين عدد في تدريجي تناقص

 ،٢٠١٩ عام %٣٨,٢٢ بنسبة )سنة ٦٤-١٥(

 الدولة جهود ثرإ على ؛٢٠١٦ بعام مقارنةبال

 نسب وخفض المشروعات، لزيادة

.البطالة

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

No. of unemployed persons (15-64 years) 
(2016-2019)

Labor Market (2)



)1(2019 Data of Unemployed Persons 

Central Agency for Public Mobilization and Statistics.Source: ) 1(
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إجماليإناثذكور

MMaalleessFFeemmaalleessTToottaall

2427560303030519.90Cairoالقاهرة١

1251629411545719.03Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 1877560243722.98بورسعيد٣

1756440219620.04Suezالسويس٤

41121053516520.39Damiettaدمياط٥

1538628331821915.55Dakahliyaالدقهلية٦

1576040231978320.34Sharqiyahالشرقية٧

1427536171789220.22Qalyubiyaالقليوبية٨

858029191149925.38Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1232438251614923.69Gharbyahالغربية١٠

1048234101389224.55Menofyaالمنوفية١١

1729134262071716.54Beheraالبحيرة١٢

3213990420323.55Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2172434212514513.61Gizaالجيزة١٤

769525081020324.58Beni Suefبني سويف١٥

915217321088415.91Fayoumالفيوم١٦

1335023741572415.10Miniaالمنيا١٧

959312181081111.27Assiutأسيوط١٨

114151191126069.45Souhagسوهاج١٩

685063174818.43Qenaقنا٢٠

3684519420312.35Aswanأسوان٢١

305731533729.34Luxorاألقصر٢٢

1103204130715.61Red Seaالبحر األحمر٢٣

58823982728.90New Valleyالوادي الجديد٢٤

1062118118010.00Matrouhمطروح٢٥

1103297140021.21North Sinaiشمال سيناء٢٦

3279642322.70South Sinaiجنوب سيناء٢٧

2325505093028348017.97The Republic الجمهورية

المحافظةم

إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر)  (مائة نسمة)

GGoovveerrnnoorraattee

TToottaall LLaabboorr FFoorrccee   (AAggeess +15) (HHuunnddrreedd  
ppeerrssoonnss )

مساهمة اإلناث في 
قوة العمل (%)

FFeemmaalleess  
ppaarrttiicciippaattiioonn  
rraattee iinn llaabboorr   

ffoorrccee %% ( )

5.06

12.84

17.19

25.18

20.04

15.77

2.49 1.43

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+

%

24.19 23.75
20.86

17.97

2016 2017 2018 2019

%


Million  persons

28.93 29.47 28.87 28.35

2016 2017 2018 2019



)  سنة فأكثر ١٥(تطور إجمالي قوة العمل  
)٢٠١٩-٢٠١٦(

٢٠١٩  التوزيع النسبى لقوة العمل وفقًا لفئات السن

 ١٥(مساهمة اإلناث فى قوة العمل تطور  نسبة 
)٢٠١٩-٢٠١٦) (سنة فأكثر

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

 ةالفئ في يتركز العمل لقوة معدل أعلى

.%٢٥,١٨ بنسبة ،)سنة ٣٩-٣٠( العمرية

 في اإلناث مساهمة نسبة %١٧,٩٧

 %٨٢,٠٣ بلغت بينما العمل، قوة
.للذكور

Total labor force (Ages +15) (2016-2019)

Females participation rate in labor force 
(Ages +15) (2016-2019) 

Labor Market (2)



)1(2019 Labor Force Data 

Relative distribution of labor force 
according to age (2019)

Central Agency for Public Mobilization and Statistics.Source: ) 1(
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إجماليإناثذكور

MMaalleessFFeemmaalleessTToottaall

2236844892685716.71Cairoالقاهرة١

1154322291377216.19Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 1711416212719.56بورسعيد٣

1548317186517.00Suezالسويس٤

3435639407415.68Damiettaدمياط٥

1492322951721813.33Dakahliyaالدقهلية٦

1510826511775914.93Sharqiyahالشرقية٧

1340029021630217.80Qalyubiyaالقليوبية٨

823625271076323.48Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1183932661510521.62Gharbyahالغربية١٠

1008330821316523.41Menofyaالمنوفية١١

1651327461925914.26Beheraالبحيرة١٢

3102736383819.18Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2057125952316611.20Gizaالجيزة١٤

75722097966921.69Beni Suefبني سويف١٥

890716001050715.23Fayoumالفيوم١٦

1308119191500012.79Miniaالمنيا١٧

9267913101808.97Assiutأسيوط١٨

11101856119577.16Souhagسوهاج١٩

662949371226.92Qenaقنا٢٠

340935237619.36Aswanأسوان٢١

300917831875.59Luxorاألقصر٢٢

10189711158.70Red Seaالبحر األحمر٢٣

58518176623.63New Valleyالوادي الجديد٢٤

10147110856.54Matrouhمطروح٢٥

1030152118212.86North Sinaiشمال سيناء٢٦

3279642322.70South Sinaiجنوب سيناء٢٧

2213293989526122415.27The Republic الجمهورية

المحافظةم

نسبة اإلناث عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر) (مائة مشتغل)
إلجمالي 

المشتغلين (%)

GGoovveerrnnoorraattee

NNoo   . ooff eemmppllooyyeedd ppeerrssoonnss   (+15 yyeeaarrss ) 
(HHuunnddrreedd eemmppllooyyeedd )

 PPeerrcceennttaaggee
 ooff eemmppllooyyeedd 
 ffeemmaalleess ttoo 

 ttoottaall (%%)
25.33

26.01 26.02 26.12

2016 2017 2018 2019



)٢٠١٩-٢٠١٦) (سنة فأكثر ١٥(عدد المشتغلين تطور  

21.09

13.75

13.6712.96

7.57

8.14

5.88

16.94

Agriculture and fishing الزراعة والصيد

Wholesale and retail trade تجارة ا��ملة والتجزئة

Construction ال�ش�يد والبناء

Manufacturing صناعات تحو�لية

Education التعليم

Transportation and storage النقل والتخز�ن

Public administration, defence and social 

security ��اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتما

Other أخرى

%
















تصادي التوزيع النسبى للمشتغلين وفقًا للنشاط االق
٢٠١٩

.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

  لمقاب المشتغالت، اإلناث نسبة %١٥,٢٧

.المشتغلين للذكور %٨٤,٧٣

 قطاعات في المشتغلين نسبة  %٤٨,٥١

 والتجزئة، الجملة وتجارة والصيد، الزراعة

.٢٠١٩ عام والبناء والتشييد

No. of employed persons (+15 years) 
(2016-2019)

21.10 20.71
18.18

15.27

2016 2017 2018 2019

%

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور نسبة اإلناث إلجمالي المشتغلين  
Percentage of employed females to total 

(2016-2019)


Million  employed

Labor Market (2)

Central Agency for Public Mobilization and Statistics.Source: ) 1(



)1(2019 Data of Employed Persons 

Relative distribution of employed persons 
according to the economic activity (2019)
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ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

االلسسييااححةة    
Tourism



ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

االلسسييااححةة    
Tourism
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ثالث نجومأربع نجومخمس نجوم

ffiivvee ssttaarrss ffoouurr ssttaarrss tthhrreeee ssttaarrss 

211218Cairoالقاهرة١

989Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 113بورسعيد٣

348Suezالسويس٤

002Damiettaدمياط٥

002Dakahliyaالدقهلية٦

000Sharqiyahالشرقية٧

000Qalyubiyaالقليوبية٨

000Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

003Gharbyahالغربية١٠

000Menofyaالمنوفية١١

001Beheraالبحيرة١٢

012Ismailiaاإلسماعيلية١٣

91216Gizaالجيزة١٤

000Beni Suefبني سويف١٥

100Fayoumالفيوم١٦

011Miniaالمنيا١٧

004Assiutأسيوط١٨

000Souhagسوهاج١٩

001Qenaقنا٢٠

533Aswanأسوان٢١

749Luxorاألقصر٢٢

428777Red Seaالبحر األحمر٢٣

023New Valleyالوادي الجديد٢٤

539Matrouhمطروح٢٥

111North Sinaiشمال سيناء٢٦

536659South Sinaiجنوب سيناء٢٧

157205231The Republic الجمهورية

المحافظةم

الفنادق الثابتة والقرى السياحية (فندق وقرية)

GGoovveerrnnoorraattee
NNoo ooff hhootteellss && rreessoorrttss .     HHootteell && RReessoorrtt(   )

-

5.40
8.29

11.35
13.03

2016 2017 2018 2019

32.71

83.78
121.50 136.30

2016 2017 2018 2019

)2016-2019(تطور عدد الليالي السياحية للمغادرين 

2.65

7.78
11.62 13.03

2016 2017 2018 2019

80.50

91.90
95.60 95.60

2016 2017 2018 2019

 ،٢٠١٩ عام مصر في سائح مليون ١٣,٠٣

 ٢٠١٦ بعام مقارنةً سائح ماليين ٧,٦٣ بزيادة

 .%١٤١,٣٠  زيادة بنسبة

 السائح إقامة مدة متوسط زيادة

 ةزياد إلى أدى بما السائح، إنفاق ومتوسط

 مليارات ١٠,٣٨ بقيمة السياحية اإليرادات

  بلغت زيادة بنسبة ،٢٠١٦ بعام مقارنةً دوالر

٣٩١,٧٠%. 

$ Billion

Million tourists

$/ Night

Million nights

Tourism revenues (2016-2019) 

)2016-2019(تطور اإليرادات السياحية 

Total number of tourists visiting Egypt 
(2016-2019)

)2016-2019(تطور عدد السائحين الوافدين إلى مصر

Average tourist's spending in one night 
(2016-2019)

ة  تطور متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحد
)٢٠١٩-٢٠١٦(

No. of departing touirsts’ nights 
(2016-2019)

Tourism(8-30) 

.السياحة واآلثار وزارة: المصدر) ١(



Tourism Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Tourism and Antiquities.
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اإلجماليتحت التصنيفنجمتان فأقل

 TTwwoo ssttaarrss aanndd  
bbeellooww

 UUnnddeerr    
CCllaassssiiffiiccaattiioonn

TToottaall

39595Cairoالقاهرة١

16345Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 5212بورسعيد٣

51030Suezالسويس٤

11316Damiettaدمياط٥

406Dakahliyaالدقهلية٦

202Sharqiyahالشرقية٧

011Qalyubiyaالقليوبية٨

000Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

014Gharbyahالغربية١٠

101Menofyaالمنوفية١١

012Beheraالبحيرة١٢

407Ismailiaاإلسماعيلية١٣

23161Gizaالجيزة١٤

101Beni Suefبني سويف١٥

348Fayoumالفيوم١٦

327Miniaالمنيا١٧

206Assiutأسيوط١٨

011Souhagسوهاج١٩

102Qenaقنا٢٠

7220Aswanأسوان٢١

13033Luxorاألقصر٢٢

4620272Red Seaالبحر األحمر٢٣

9317New Valleyالوادي الجديد٢٤

51234Matrouhمطروح٢٥

306North Sinaiشمال سيناء٢٦

5221251South Sinaiجنوب سيناء٢٧

25592940The Republic الجمهورية

المحافظةم

الفنادق الثابتة والقرى السياحية (فندق وقرية)

GGoovveerrnnoorraattee

NNoo ooff hhootteellss && rreessoorrttss HHootteell && RReessoorrtt .     (   )



16.70

21.81

24.57

27.13

9.79
five starsخمس نجوم 

  four starsأر�ع نجوم 

three starsثالث نجوم 

نجمتان فأقل 

two stars and below  

تحت التص�يف 

 under classification

Relative distribution of hotels & resorts 
according to their classification 2019

974 979 981 940

265 265 262 262

2016 2017 2018 2019

Hotels and Resorts

Floating hotels

31.00
43.00

52.00
62.21

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٦-٢٠١٩(تطور نسبة اإلشغال في الفنادق 

%

ياحية وفقًا التوزيع النسبي للفنادق الثابتة والقرى الس
)2019(للتصنيف 

%

 رمص في سياحية وقرية ثابتًا فندقًا ٩٤٠

 .٢٠١٩ عام

  امع الفنادق في اإلشغال نسبة تضاعفت 

.٢٠١٦ بعام مقارنةً ٢٠١٩

Hotel occupancy rate (2016-2019)

Hotel & resort

Tourism(8-30) 

.السياحة واآلثار وزارة: المصدر) ١(

نادق تطور عدد الفنادق الثابتة والقرى السياحية والف
)2016-2019(العائمة 



Tourism Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Tourism and Antiquities.

No. of hotels, resorts and floating hotels 
(2016-2019)
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عدد الغرف 
بالفنادق الثابتة 
والقرى السياحية 

(غرفة)

عدد األسرَّة 
بالفنادق الثابتة 
والقرى السياحية 

(سرير)

 عدد مدارس 
الفندقة والسياحة 

(٢) (مدرسة)

NNoo ooff rroooommss.   
iinn hhootteellss &&   
rreessoorrttss 
RRoooomm( )

NNoo ooff bbeeddss.   
iinn hhootteellss &&   
rreessoorrttss BBeedd( )

NNoo. ooff hhootteell  
aanndd ttoouurriissmm  
sscchhoooollss  (2) 

(SScchhooooll)

178403568027Cairoالقاهرة١

465293044Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 119723943بورسعيد٣

284256012Suezالسويس٤

76015202Damiettaدمياط٥

3697386Dakahliyaالدقهلية٦

661321Sharqiyahالشرقية٧

32647Qalyubiyaالقليوبية٨

005Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1543084Gharbyahالغربية١٠

21424Menofyaالمنوفية١١

1753502Beheraالبحيرة١٢

59811962Ismailiaاإلسماعيلية١٣

88931778612Gizaالجيزة١٤

30602Beni Suefبني سويف١٥

2835665Fayoumالفيوم١٦

2965923Miniaالمنيا١٧

3076143Assiutأسيوط١٨

46924Souhagسوهاج١٩

1112224Qenaقنا٢٠

256951386Aswanأسوان٢١

442788543Luxorاألقصر٢٢

728051456106Red Seaالبحر األحمر٢٣

58511700New Valleyالوادي الجديد٢٤

427785541Matrouhمطروح٢٥

4288563North Sinaiشمال سيناء٢٦

630531261062South Sinaiجنوب سيناء٢٧

186816373549123The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية



15.94 15.94 15.70 15.70

2016 2017 2018 2019

92.25

7.75

Rooms in Hotels & Resorts الغرف �� الفنادق الثابتة والقرى السياحية

Rooms in Floating hotels الغرف �� الفنادق العائمة

%

Thousand rooms

الفنادق في غرفة ألف ١٨٦,٨٢

 رمص في السياحية والقرى الثابتة
 .٢٠١٩ عام

الفنادق في سرير ألف ٣٧٣,٥٥

 رمص في السياحية والقرى الثابتة
 .٢٠١٩ عام

 نضم السياحة قطاع لدعم جنيه مليار ٥٠

 إلى ومدها المصري المركزي البنك مبادرة

.٢٠٢١ ديسمبر ٣١

 بزيارة قاموا سائح ماليين ٣ من أكثر

  .٢٠٢٠ نوفمبر حتى ٢٠٢٠ بداية منذ مصر

 شاركت اوإقليمي دوليا سياحيا معرضًا ١٦

 للتنشيط العامة المصرية الهيئة بها

.السياحي

 يةبتقن مرة ألول افتراضية جوالت إطالق

 على أثرية ومواقع لمتاحف المعزز الواقع

  رةمباد ضمن االجتماعي التواصل منصات

."بيتك من مصر اكتشف"

 حصل عائمًا فندقًا ٥٢ و ثابتًا فندقًا ٦٩٧

.اآلن حتى الصحية السالمة شهادة على

 حصاد قطاع السياحة واآلثار

Tourism(8-30) 

.السياحة واآلثار وزارة: المصدر) ١(
.وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: المصدر) ٢(

تطور عدد الغرف في الفنادق العائمة 
)2019-2016(

ابثة التوزيع النسبي لعدد الغرف في الفنادق الث
)2019(والقرى السياحية والفنادق العائمة 

(1) Source: Ministry of Tourism and Antiquities.

(2) Source: Ministry of Education and Technical Education.

Tourism Data 2019 (1)


No. of rooms in floating hotels 
(2016-2019)

Relative distribution of the number of 
rooms in hotels, resorts, and floating 

resorts (2019)
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IInnvveessttmmeenntt ccoosstt 
 LL EE BBiilllliioonn( .  ) 

VVaalluuee ooff  
iinndduussttrriiaall  

pprroodduuccttiioonn  (*)

 LL EE BBiilllliioonn( .  )

TThhee iinndduussttrriiaall  
pprroodduuccttiioonn  (%% ooff  
ttoottaall RReeppuubblliicc  
pprroodduuccttiioonn )

56.9696.364.94Cairoالقاهرة١

113.07280.2614.37Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 21.1454.952.82بورسعيد٣

54.96121.276.22Suezالسويس٤

36.9265.063.34Damiettaدمياط٥

13.5321.281.09Dakahliyaالدقهلية٦

101.34255.0213.08Sharqiyahالشرقية٧

88.25259.2413.30Qalyubiyaالقليوبية٨

5.879.130.47Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

19.9529.381.51Gharbyahالغربية١٠

48.8296.674.96Menofyaالمنوفية١١

30.7034.501.77Beheraالبحيرة١٢

18.6045.502.33Ismailiaاإلسماعيلية١٣

114.85331.8717.02Gizaالجيزة١٤

18.4143.302.22Beni Suefبني سويف١٥

3.177.700.39Fayoumالفيوم١٦

6.255.230.27Miniaالمنيا١٧

15.3113.330.68Assiutأسيوط١٨

2.503.200.16Souhagسوهاج١٩

10.8517.730.91Qenaقنا٢٠

6.615.150.26Aswanأسوان٢١

0.691.020.05Luxorاألقصر٢٢

7.4327.351.40Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.530.380.02New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.600.810.04Matrouhمطروح٢٥

3.922.520.13North Sinaiشمال سيناء٢٦

5.70121.636.24South Sinaiجنوب سيناء٢٧

806.941949.84100.00The Republic الجمهورية

المحافظةم

المنشآت الصناعية المسجَّلة

GGoovveerrnnoorraattee

TToottaall nnuummbbeerr ooff rreeggiisstteerreedd iinndduussttrriiaall ffaacciilliittiieess     

قيمة التكاليف 
االستثمارية (مليار جنيه)

قيمة اإلنتاج 
الصناعي(*)(مليار 

جنيه)

نسبة اإلنتاج الصناعي 
إلجمالي إنتاج الجمهورية 

(%%)

737.35 768.30 705.95
806.94

2016 2017 2018 2019

شآت تطور قيمة التكاليف االستثمارية بالمن
)٢٠١٩-٢٠١٦(الصناعية المسجلًة 

 يالصناع اإلنتاج قيمة جنيه مليار ١٩٤٩,٨٤

.٢٠١٨/٢٠١٧ في

 ةوالشرقي والقليوبية واإلسكندريةالجيزة

.اعيالصن اإلنتاج نسبة في المحافظات أعلى

 نتحسُّ إلى الصناعي اإلنتاج في الزيادة أدت

 جالنات في الصناعي القطاع مساهمة نسبة

  عام %١٧,١٠ بلغت والتي اإلجمالي، المحلي

.٢٠١٧/٢٠١٦ عام % ١٦,٧٠ ب مقارنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

.  الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر) ١(

.٢٠١٨/٢٠١٧آخر بيان متاح (*) 

16.70 16.60
16.40

17.10

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

%

حلي تطور نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الم
 )  ٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦) (باألسعار الجارية(اإلجمالي 

.والتنمية االقتصادية وزارة التخطيط: المصدر) ٢(

LE Billion

Investment costs of the registered 
industrial facilities (2016-2019)

Industry (9-10)  

:تم )٢٠٢٠ يونيو -٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

لخدمة صناعية مجمعات ٥ إنشاء 

 اءوإنش والمتوسطة، الصغيرة الصناعات

 آالف ١٠,٣ وفرت البيئة، صديقة وحدة ٢٢٩٢

 رخصة ألف ١٨,٧ وإصدار عمل، فرصة

.صناعية

قطاع لشركات تاريخية مديونيات سداد 

.جنيه مليون ٤٣٣٧ بقيمة األعمال

حصاد الحكومة

Data of Industrial Facilities by the Industrial Development Authority  
2019 (1)

)١(

Percentage of the industrial sector in GDP 
(current prices) (2016/2017-2019/2020) (2)

(1) Source: The Industrial Development Authority.
(2) Source: Ministry of Planning and Economic Development.
(*) Last available statement is 2017/2018.
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إجمالي عدد المنشآت (منشأة)
إجمالي عدد العاملين

(ألف عامل)

TToottaall nnuummbbeerr ooff     
ffaacciilliittiieess FFaacciilliittyy( )

TToottaall nnuummbbeerr ooff wwoorrkkeerrss    
TThhoouussaanndd wwoorrkkeerrss(  )

10307356.28Cairoالقاهرة١

3365250.38Alexandriaاإلسكندرية٢

45848.36Port Saidبورسعيد٣

26256.68Suezالسويس٤

124522.48Damiettaدمياط٥

188151.83Dakahliyaالدقهلية٦

4961318.71Sharqiyahالشرقية٧

4734390.94Qalyubiyaالقليوبية٨

60212.79Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

2724106.90Gharbyahالغربية١٠

1509102.95Menofyaالمنوفية١١

105562.27Beheraالبحيرة١٢

37535.23Ismailiaاإلسماعيلية١٣

4668326.68Gizaالجيزة١٤

47925.08Beni Suefبني سويف١٥

30216.26Fayoumالفيوم١٦

55514.17Miniaالمنيا١٧

86019.68Assiutأسيوط١٨

64110.87Souhagسوهاج١٩

23024.43Qenaقنا٢٠

21716.72Aswanأسوان٢١

361.95Luxorاألقصر٢٢

718.27Red Seaالبحر األحمر٢٣

341.40New Valleyالوادي الجديد٢٤

251.26Matrouhمطروح٢٥

723.55North Sinaiشمال سيناء٢٦

145.27South Sinaiجنوب سيناء٢٧

416822291.37The Republic الجمهورية

المحافظةم

المنشآت الصناعية المسجَّلة

GGoovveerrnnoorraattee

TToottaall nnuummbbeerr ooff rreeggiisstteerreedd iinndduussttrriiaall ffaacciilliittiieess     

37.19 38.60 40.50 41.68

2016 2017 2018 2019

Thousand facilities

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور عدد المنشآت الصناعية المسجلًة 

2.05 2.09 2.07 2.29

2016 2017 2018 2019

ة تطورعدد العاملين بالمنشآت الصناعية المسجلً
)٢٠١٩-٢٠١٦(

في مسجلة صناعية منشأة ألف ٤١,٦٨

  تبلغ استثمارية بتكلفة ،٢٠١٩ عاممصر

 ٢,٢٩ بها يعمل جنيه، مليارات ٨٠٦,٩٤
  .عامل مليون

بعام مقارنة صناعية منشأة ٤٤٨٨ زيادة

 العاملين زيادة إلى أدى مما ؛٢٠١٦

.عامل ألف ٢٢٩١,٣٧ إلىبالمنشآت

.  الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر) ١(

No. of registered industrial facilities 
(2016-2019)

No. of workers in registered industrial 
facilities (2016-2019)

Million workers

Industry (9-10) 

  :)٢٠٢٠ يونيو -٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

جديدة منظومة الحكومة أطلقت 

 ة،الصناعي األراضي وتسعير لتخصيص

 يقالترف يتم بحيث عليها، الطلب وحصر

 األولوية إعطاء مع االحتياجات، حسب

 الصناعية األراضي تخصيص في

.عالتوس في الراغبة القائمة للمصانع

الخرائط كل تجميع من االنتهاء تم 

 خريطة في والصناعية االستثمارية

.الجمهورية مستوى على موحدة

حصاد الحكومة

)١(

Data of Industrial Facilities by the Industrial Development 
Authority  2019 (1)

(1) Source: Industrial Development Authority.
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NNoo ooff IInndduussttrriiaall.   
zzoonneess (*) ZZoonnee( )

TToottaall aarreeaa ooff iinndduussttrriiaall     
zzoonneess TThhoouussaanndd ffeeddddaannss (  )

206.01Cairoالقاهرة١

1021.03Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 825.02بورسعيد٣

4104.86Suezالسويس٤

31.08Damiettaدمياط٥

30.80Dakahliyaالدقهلية٦

617.08Sharqiyahالشرقية٧

75.57Qalyubiyaالقليوبية٨

21.77Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

00.00Gharbyahالغربية١٠

59.82Menofyaالمنوفية١١

41.19Beheraالبحيرة١٢

520.56Ismailiaاإلسماعيلية١٣

9286.18Gizaالجيزة١٤

9180.57Beni Suefبني سويف١٥

411.03Fayoumالفيوم١٦

424.96Miniaالمنيا١٧

82.02Assiutأسيوط١٨

856.65Souhagسوهاج١٩

562.50Qenaقنا٢٠

35.44Aswanأسوان٢١

31.71Luxorاألقصر٢٢

5578.75Red Seaالبحر األحمر٢٣

5529.58New Valleyالوادي الجديد٢٤

21.09Matrouhمطروح٢٥

378.99North Sinaiشمال سيناء٢٦

13.91South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1462038.17The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

عدد المناطق 
الصناعية(*) (منطقة)

إجمالي مساحة المناطق 
الصناعية (ألف فدان)

129 136 136 146

2016 2017 2018 2019

لتنمية تطور عدد المناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة ل
)٢٠١٩-٢٠١٦(الصناعية 

العامة للهيئة تابعة صناعية منطقة ١٤٦

 %١٣,١٨ بزيادة ،٢٠١٩ عام الصناعية للتنمية
.٢٠١٦ بعام مقارنة

المناطق تشغلها فدان ألف ٢٠٣٨,١٧

.٢٠١٩ عام مصر في الصناعية

.  الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر) ١(
.  يقصد بها المناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية(*) 

12-7منطقة ١٢-٧من• Zones

20منطقة ٢٠• Zones 

                               

6-0مناطق ٦-٠ من• Zones                    

19-13 منطقة ١٩-١٣ من• Zones                                

                       

توزيع المناطق الصناعية على محافظات الجمهورية

zone

Industry(9-10)

  )٢٠٢٠ يونيو -٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

مشروعًا ١٠٧٠ وتجهيز إعداد من االنتهاء تم

 اييرالمع مع تتوافق مصرية قياسية بمواصفات

 والجودة، االعتماد منظومة وتطوير الدولية،

 في إضافتها تمت التي االختبارات عدد وزيادة

.اختبارًا ٤٥ إلى الجودة معامل

حصاد الحكومة



Data of Industrial Zones 2019 (1)

No. of industrial zones affiliated to the Industrial 
Development Authority (2016-2019)

Distribution of industrial zones among Egypt's 
governorates

(1) Source: The Industrial Development Authority (IDA).
(*) Meaning the industrial zones affiliated to IDA.
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ممررااككزز  االلتتددررييبب  االلممههننيي
Vocational Training Centers



ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

ممررااككزز  االلتتددررييبب  االلممههننيي
Vocational Training Centers





53

عدد مراكز 
التدريب المهني 

(مركز)

سعة مراكز التدريب 
المهني (متدرب)

عدد المتدربين 
(متدرب)

حجم التمويل 
المنصرف للتدريب 

المهني *  (ألف جنيه)
NNoo ooff.  

vvooccaattiioonnaall  
ttrraaiinniinngg  
cceenntteerrss  
CCeenntteerr( )

CCaappaacciittyy ooff  
vvooccaattiioonnaall  

ttrraaiinniinngg cceenntteerrss  
TTrraaiinneeee( )

NNoo ooff ttrraaiinneeeess.   
TTrraaiinneeee( )

FFuunnddiinngg ffoorr    
vvooccaattiioonnaall  

ttrraaiinniinngg  * LL EE( .  
TThhoouussaanndd )

821154243280514.70Cairoالقاهرة١

39414813147427.50Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 221610392113.20بورسعيد٣

985899465.00Suezالسويس٤

19610516219.00Damiettaدمياط٥

2113276278476.00Dakahliyaالدقهلية٦

3718991678345.00Sharqiyahالشرقية٧

4411742862299.00Qalyubiyaالقليوبية٨

2716041272292.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

2616843569542.00Gharbyahالغربية١٠

2613701790594.40Menofyaالمنوفية١١

3829025235179.00Beheraالبحيرة١٢

3616944904187.20Ismailiaاإلسماعيلية١٣

54317610141568.60Gizaالجيزة١٤

2611261134344.00Beni Suefبني سويف١٥

236451350490.00Fayoumالفيوم١٦

158934715458.00Miniaالمنيا١٧

348953544354.90Assiutأسيوط١٨

2514201572469.00Souhagسوهاج١٩

2710701855227.00Qenaقنا٢٠

227972925389.70Aswanأسوان٢١

22104293892.00Luxorاألقصر٢٢

154603100.00Red Seaالبحر األحمر٢٣

8450345251.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

14375324104.00Matrouhمطروح٢٥

191095293334.40North Sinaiشمال سيناء٢٦

1250016558.40South Sinaiجنوب سيناء٢٧

742463661155288395.00The Republic الجمهورية

المحافظةم

مراكز التدريب المهني

GGoovveerrnnoorraattee

VVooccaattiioonnaall TTrraaiinniinngg CCeenntteerrss   

  عام مصر في مهني تدريب مركز ٧٤٢ 

٢٠١٩/٢٠١٨.

 مراكز سعة إجمالي هو متدرب ألف ٤٦,٣٧ 

.٢٠١٩/٢٠١٨ عامالمهني التدريب

 فعليا تدريبهم تم متدرب ألف ١١٥,٥٣ 

.٢٠١٩/٢٠١٨ عام المهني التدريب بمراكز

 لتمويل إنفاقها تم جنيه ماليين ٨,٤٠ 

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام المهني التدريب

.القوى العاملة وزارة: المصدر) ١(
.٢٠٢٠البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤشر المعرفة العالمي : المصدر) ٢(



L.E million

11.07

8.91
8.05

8.40

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

٢٠٢٠/٢٠١٩بيان عام * 

)٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(تطور عدد المتدربين 

Thousand Trainees

119.51 120.51

101.05

115.53

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

 على العالمي المعرفة مؤشر يعتمد

 مؤشرات ٧ في التطور مدى قياس

 التدريب بينها من فرعية، قطاعية

.المهني

 ،٢٠٢٠ عام ملحوظًا تقدمًا مصر أحرزت

 لتحتل ٢٠١٩ عام عن مراكز ١٠ متقدمة

 .دولة ١٣٨ بين ٧٢ المركز

مؤشر المعرفة العالمي)٢(

يتطور حجم التمويل المنصرف للتدريب المهن 
)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(

No. of trainees
(2015/2016 - 2018/2019)

Funding for vocational training 
(2016/2017 - 2019/2020) 

Vocational Training Centers (11-45)



Data of Vocational Training Centers 2018/2019 (1)

* Statement of 2019/2020.
(1) Source: Ministry of Manpower. 

(2) Source: United Nations Development Programme (UNDP) and Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Knowledge Foundation, Global Knowledge Index 2020.
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ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

ووكك  ششررككااتت  االلتتأأمميينن  ووااللببنن
Insurance Companies & Banks



ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess

ووكك  ششررككااتت  االلتتأأمميينن  ووااللببنن
Insurance Companies & Banks



عدد البنوك 
وفروعها (بنك/ فرع)

الكثافة المصرفية (ألف 
نسمة/ بنك أو فرع)

عدد شركات التأمين 
وفروعها (٢) (شركة/ فرع)

NNoo ooff bbaannkkss &&.    
bbrraanncchheess  

BBaannkk BBrraanncchh( / )

BBaannkkiinngg ddeennssiittyy   
TThhoouussaanndd(  

ppeerrssoonnss BBaannkk oorr/   
BBrraanncchh )

NNoo. ooff iinnssuurraannccee  
ccoommppaanniieess  && 
bbrraanncchheess  (2) 

(CCoommppaannyy/BBrraanncchh )

11338.75132Cairoالقاهرة١

33815.8851Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 5913.0920بورسعيد٣

6112.4711Suezالسويس٤

8418.5814Damiettaدمياط٥

20333.3836Dakahlyaالدقهلية٦

21634.8533Sharqiyahالشرقية٧

12347.7913Qalyubiyaالقليوبية٨

10832.867Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

16132.4335Gharbyahالغربية١٠

11638.9213Menofyaالمنوفية١١

17237.9415Beheraالبحيرة١٢

6222.2217Ismailiaاإلسماعيلية١٣

53017.1155Gizaالجيزة١٤

9336.1410Beni Suefبني سويف١٥

7849.018Fayoumالفيوم١٦

17433.7921Miniaالمنيا١٧

12836.7021Assiutأسيوط١٨

14835.9515Souhagسوهاج١٩

10631.899Qenaقنا٢٠

8917.5611Aswanأسوان٢١

3636.748Luxorاألقصر٢٢

765.0013Red Seaالبحر األحمر٢٣

2012.682New Valleyالوادي الجديد٢٤

2024.092Matrouhمطروح٢٥

1629.422North Sinaiشمال سيناء٢٦

741.466South Sinaiجنوب سيناء٢٧

442422.57580The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

. الهيئة العامة للرقابة المالية: المصدر )٢(



yyy

4131 4090 4220 4424

2016 2017 2018 2019

Bank/ Branch 

No. of banks and branches 
(2016-2019)

)2016-2019(تطور عدد البنوك وفروعها 

9.83
11.31 12.20 13.33

2016 2017 2018 2019

Thousand machines

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور عدد ماكينات الصراف اآللي 

1537.04 1680.81 1765.36

2622.32

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

L.E billion

.٢٠١٩ عام مصر في وفرعًا بنكًا ٤٤٢٤

ربمص آلي صراف ماكينة ألف ١٣,٣٣

 .٢٠١٩ عام

في وفروعها تأمين شركة ٥٨٠

  .٢٠١٩ عام العربية مصر جمهورية

قيمة إجمالي جنيه مليار ٢٦٢٢,٣٢

  .٢٠٢٠/٢٠١٩ عام بالبنوك المالية األوراق

قيمة إجمالي في زيادة %٧٠,٦١

 ٢٠٢٠/٢٠١٩ عام بالبنوك المالية األوراق

.٢٠١٧/٢٠١٦ بعام مقارنة

.المصريالبنك المركزي: المصدر) ١(

Insurance Companies & Banks(12-13)

No. of automated teller machines 
(ATMs) (2016-2019)

تطور إجمالي األوراق المالية بالبنوك
)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(

Total securities at banks 
(2016/2017-2019/2020)

)١(

Data of Banks, Insurance Companies and Their Branches 2019 (1)

(1) Source: The Central Bank of Egypt.
(2) Source: The Financial Regulatory Authority.
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عدد البنوك 
وفروعها (بنك/ فرع)

الكثافة المصرفية (ألف 
نسمة/ بنك أو فرع)

عدد شركات التأمين 
وفروعها (٢) (شركة/ فرع)

NNoo ooff bbaannkkss &&.    
bbrraanncchheess  

BBaannkk BBrraanncchh( / )

BBaannkkiinngg ddeennssiittyy   
TThhoouussaanndd(  

ppeerrssoonnss BBaannkk oorr/   
BBrraanncchh )

NNoo. ooff iinnssuurraannccee  
ccoommppaanniieess  && 
bbrraanncchheess  (2) 

(CCoommppaannyy/BBrraanncchh )

11338.75132Cairoالقاهرة١

33815.8851Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 5913.0920بورسعيد٣

6112.4711Suezالسويس٤

8418.5814Damiettaدمياط٥

20333.3836Dakahlyaالدقهلية٦

21634.8533Sharqiyahالشرقية٧

12347.7913Qalyubiyaالقليوبية٨

10832.867Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

16132.4335Gharbyahالغربية١٠

11638.9213Menofyaالمنوفية١١

17237.9415Beheraالبحيرة١٢

6222.2217Ismailiaاإلسماعيلية١٣

53017.1155Gizaالجيزة١٤

9336.1410Beni Suefبني سويف١٥

7849.018Fayoumالفيوم١٦

17433.7921Miniaالمنيا١٧

12836.7021Assiutأسيوط١٨

14835.9515Souhagسوهاج١٩

10631.899Qenaقنا٢٠

8917.5611Aswanأسوان٢١

3636.748Luxorاألقصر٢٢

765.0013Red Seaالبحر األحمر٢٣

2012.682New Valleyالوادي الجديد٢٤

2024.092Matrouhمطروح٢٥

1629.422North Sinaiشمال سيناء٢٦

741.466South Sinaiجنوب سيناء٢٧

442422.57580The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

. الهيئة العامة للرقابة المالية: المصدر )٢(



yyy

4131 4090 4220 4424

2016 2017 2018 2019

Bank/ Branch 

No. of banks and branches 
(2016-2019)

)2016-2019(تطور عدد البنوك وفروعها 

9.83
11.31 12.20 13.33

2016 2017 2018 2019

Thousand machines

)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور عدد ماكينات الصراف اآللي 

1537.04 1680.81 1765.36

2622.32

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

L.E billion

.٢٠١٩ عام مصر في وفرعًا بنكًا ٤٤٢٤

ربمص آلي صراف ماكينة ألف ١٣,٣٣

 .٢٠١٩ عام

في وفروعها تأمين شركة ٥٨٠

  .٢٠١٩ عام العربية مصر جمهورية

قيمة إجمالي جنيه مليار ٢٦٢٢,٣٢

  .٢٠٢٠/٢٠١٩ عام بالبنوك المالية األوراق

قيمة إجمالي في زيادة %٧٠,٦١

 ٢٠٢٠/٢٠١٩ عام بالبنوك المالية األوراق

.٢٠١٧/٢٠١٦ بعام مقارنة

.المصريالبنك المركزي: المصدر) ١(

Insurance Companies & Banks(12-13)

No. of automated teller machines 
(ATMs) (2016-2019)

تطور إجمالي األوراق المالية بالبنوك
)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(

Total securities at banks 
(2016/2017-2019/2020)

)١(

Data of Banks, Insurance Companies and Their Branches 2019 (1)

(1) Source: The Central Bank of Egypt.
(2) Source: The Financial Regulatory Authority.

52



ااألألننششططةة  ااالالققتتصصااددييةة

EEccoonnoommiicc  AAccttiivviittiieess
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ووممتتننااههيي  االلصصغغرر  

Medium, Small and Micro (MSME) Lending Institutions 
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ممؤؤسسسسااتت  ااإلإلققررااضض  االلممتتووسسطط  ووااللصصغغييرر  
ووممتتننااههيي  االلصصغغرر  
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اإلجمالياإلناثالذكور

MMaalleessFFeemmaalleessTToottaall

0000.000.00Cairoالقاهرة١

0000.000.00Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0000.000.00بورسعيد٣

0000.000.00Suezالسويس٤

62941561181.5060.26Damiettaدمياط٥

2323575895489.0060.61Dakahliyaالدقهلية٦

304979789.0062.03Sharqiyahالشرقية٧

1141588.5093.33Qalyubiyaالقليوبية٨

4946951178.0048.42Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1203094292735.0072.03Gharbyahالغربية١٠

481461942017.5075.26Menofyaالمنوفية١١

204767771.0070.15Beheraالبحيرة١٢

132841277.0068.29Ismailiaاإلسماعيلية١٣

167187432.0081.61Gizaالجيزة١٤

701161861261.0062.37Beni Suefبني سويف١٥

481391871107.0074.33Fayoumالفيوم١٦

2464166624155.0062.84Miniaالمنيا١٧

4492136938.5067.65Assiutأسيوط١٨

31102133922.0076.69Souhagسوهاج١٩

265379881.0067.09Qenaقنا٢٠

143347544.0070.21Aswanأسوان٢١

294776690.0061.84Luxorاألقصر٢٢

131629165.0055.17Red Seaالبحر األحمر٢٣

345791975.0062.64New Valleyالوادي الجديد٢٤

4370113569.0061.95Matrouhمطروح٢٥

81220200.0060.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

0000.000.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

11972314351127366.0065.91The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

عدد المقترضين (مقترض)
إجمالي حجم 

التمويل المتاح 
للمشروعات 

متناهية الصغر 
(ألف جنيه)

TToottaall ffiinnaannccee  
ffoorr mmiiccrroo  

eenntteerrpprriisseess  
LL EE TThhoouussaanndd( .  )

NNoo ooff ddeebbttoorrss.   DDeebbttoorr( )

PPeerrcceennttaaggee  
ooff  

women’s 
pprroojjeeccttss %%( )

نسبة 
مشروعات 
المرأة (%)

صندوق التنمية المحلية -التنمية المحلية  وزارة: المصدر) ١(



%

%

تطور نسبة مشروعات المرأة من  
 إجمالي عدد مشروعات صندوق التنمية

)٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(المحلية 

59.18

66.64
67.38

65.91

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

34.09

65.91

Males  ذكور Females  إناث

صندوق من مقترضًا ٣٥١١ 

 ،٢٠١٩/٢٠١٨ عام المحلية التنمية

.جنيه مليون ٢٧,٣٧ بقيمة

 من استفادة األعلى اإلناث 

 التنمية صندوق مشروعات

.٢٠١٩/٢٠١٨ عام المحلية

 ا للنوعالتوزيع النسبي للمقترضين وفقً

٢٠١٩/٢٠١٨*

Relative distribution of debtors 
according to gender 2018/2019 *

 صندوق التنمية المحلية*

Lending Institutions (14-15)



Data of the Local Development Fund 2018/2019 (1)

* Local Development Fund.

(1) Source: Ministry of Local Development - Local Development Fund.

Percentage of women's projects to 
the total no. of projects by LDF 

(2015/2016-2018/2019) 
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المشروعات متناهية الصغرالمشروعات الصغيرة
SSmmaallll eenntteerrpprriisseess    MMiiccrroo eenntteerrpprriisseess    

274.72103.60Cairoالقاهرة١

126.6562.60Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 35.6926.87بورسعيد٣

42.6610.28Suezالسويس٤

118.9761.77Damiettaدمياط٥

231.06178.38Dakahliyaالدقهلية٦

159.47222.23Sharqiyahالشرقية٧

118.6654.45Qalyubiyaالقليوبية٨

79.13129.25Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

111.2187.92Gharbyahالغربية١٠

63.8870.92Menofyaالمنوفية١١

104.46115.27Beheraالبحيرة١٢

64.0630.38Ismailiaاإلسماعيلية١٣

211.9059.48Gizaالجيزة١٤

70.76377.85Beni Suefبني سويف١٥

103.03219.64Fayoumالفيوم١٦

107.78313.03Miniaالمنيا١٧

155.18151.55Assiutأسيوط١٨

128.44163.73Souhagسوهاج١٩

130.02114.67Qenaقنا٢٠

50.34116.35Aswanأسوان٢١

36.5564.94Luxorاألقصر٢٢

73.3649.84Red Seaالبحر األحمر٢٣

21.2016.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

19.664.58Matrouhمطروح٢٥

16.743.87North Sinaiشمال سيناء٢٦

40.4210.20South Sinaiجنوب سيناء٢٧

2695.992819.64The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

حجم التمويل المتاح (مليون جنيه)

TToottaall ffiinnaannccee ffoorr eenntteerrpprriisseess     LL EE MMiilllliioonn( .  )

48.88 51.12

Small enterprises املشروعات الصغ��ة

Micro enterprises املشروعات متنا�ية الصغر

%

روعات التوزيع النسبي للتمويل المتاح من جهاز تنمية المش
٢٠١٩المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 

.تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز: المصدر) ١(

 تنمية جهاز من المتاح التمويل حجم إجمالي من %٥١,١٢ 

 ر،الصغ متناهية للمشروعات توجيهه يتم المشروعات

 في يسهم بما الصغيرة، للمشروعات %٤٨,٨٨ مقابل

.البطالة من والحد التشغيل زيادة

  ةبنسب الصغيرة للمشروعات المتاح التمويل زيادة 

.٢٠١٦ بعام مقارنةً %٢١,٠٨

 الصغر متناهية للمشروعات المتاح التمويل زيادة 

 التوجه إلى يشير بما ،٢٠١٦ بعام مقارنةً %٨٣,١٢ بنسبة

.الصغر متناهية المشروعات لزيادة

 للمشروعات المنصرف التمويل تراجع ٢٠١٩ عام 

 للمشروعات المنصرف التمويل زيادة مقابل الخدمية

.٢٠١٨ بعام بالمقارنة الصناعية

L.E billion

1.54
2.27

3.13
2.82

2016 2017 2018 2019

تطور حجم التمويل المتاح للمشروعات متناهية  
)٢٠١٩-٢٠١٦( *الصغر

Total finance for micro enterprises*
(2016-2019)

2.23
2.87 2.39 2.70

2016 2017 2018 2019

 *تطور حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة
 )٢٠١٩-٢٠١٦(

Total finance for small enterprises*
(2016-2019)

L.E billion

Relative distribution of funds provided by 
MSMEDA 2019

. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* 

ا تطور التمويل المنصرف للمشروعات الصغيرة وفقً
)٢٠١٩-٢٠١٦( *للقطاع

L.E million

405.10

338…
381.20

316.00300.90

314.80 244.80 314.00

2016 2017 2018 2019
Service Sectorالقطاع ا��دمي 

Industrial Sectorالقطاع الصنا�� 

Finance for small enterprises by sector* 
(2016-2019) 

Lending Institutions (14-15) 



Data of Medium, Small, and Micro Enterprises Development Agency 
(MSMEDA) 2019 (1)

* MSMEDA.

* MSMEDA.

* MSMEDA, There are complementary sectors such as the 
animal sector, the commercial sector and the self-employment 
sector.

(1) Source: Medium, Small and Micro Enterprises Development Agency (MSMEDA).

 .جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* 

توجد قطاعات ،جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* 
. القطاع التجاري، وقطاع المهن الحرة، القطاع الحيواني: مكملة منها
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اإلجماليالذكوراإلناث

FFeemmaalleessMMaalleessTToottaall

572330008723Cairoالقاهرة١

159822963894Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 8955031398بورسعيد٣

313275588Suezالسويس٤

105623423398Damiettaدمياط٥

4503728211785Dakahliyaالدقهلية٦

4895909213987Sharqiyahالشرقية٧

302918824911Qalyubiyaالقليوبية٨

251350677580Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

184330684911Gharbyahالغربية١٠

169425604254Menofyaالمنوفية١١

221344886701Beheraالبحيرة١٢

7859241709Ismailiaاإلسماعيلية١٣

427816975975Gizaالجيزة١٤

104291224322672Beni Suefبني سويف١٥

9230660815838Fayoumالفيوم١٦

128701243925309Miniaالمنيا١٧

6556582712383Assiutأسيوط١٨

5589602311612Souhagسوهاج١٩

390147318632Qenaقنا٢٠

552839299457Aswanأسوان٢١

192823904318Luxorاألقصر٢٢

147214412913Red Seaالبحر األحمر٢٣

430542972New Valleyالوادي الجديد٢٤

87160247Matrouhمطروح٢٥

189140329North Sinaiشمال سيناء٢٦

297490787South Sinaiجنوب سيناء٢٧

93844101439195283The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

عدد المشروعات متناهية الصغر (مشروع)

NNoo ooff mmiiccrroo eenntteerrpprriisseess.    EEnntteerrpprriissee( )

51.94
48.06

Males  ذكور Females إناث

روعات للمستفيدين من المشالتوزيع النسبي 
 2019وفقًا للنوع لعام متناهية الصغر 

المشروعات تطور نسبة اإلناث المستفيدات من 
)٢٠١٩-٢٠١٦(*متناهية الصغر

48.54

51.36

48.75
48.06

2016 2017 2018 2019

%

 من الصغر متناهي مشروع ألف ١٩٥,٢٨ 

.٢٠١٩ عام المشروعات تنمية جهاز

 من المستفيدات اإلناث نسبة %٤٨,٠٦ 

 تنمية بجهاز الصغر متناهية المشروعات

  عام للذكور %٥١,٩٤ مقابل المشروعات

٢٠١٩.  

.تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز: المصدر) ١(

 القروض توفير الحكومة عمل برنامج يستهدف

  :خالل من المُيسرة،

 للمشروعات الموجه التمويل زيادة 

 الصغر ومتناهية والصغيرة المتوسطة

.المتاح التمويل إجمالي من %٢٠ إلى ليصل

خدمات من المستفيدين قاعدة توسيع 

 المتوسطة المشروعات تنمية جهاز

 زيادة خالل من الصغر، ومتناهية والصغيرة

إلى ليصل التمويل قيمة

.٢٠٢٠ عام جنيه مليارات ٥,٦ 

يف المتخصصة للصناديق المال رأس زيادة 

 جنيه مليار إلى الصغيرة المشروعات دعم

.شاب ألف ١٠٠ منها يستفيد

)٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠١٩/٢٠١٨(برنامج عمل الحكومة 

Relative distribution of micro enterprises' 
beneficiaries by gender 2019

Lending Institutions (14-15) 

(1) Source: Medium, Small and Micro Enterprises Development Agency (MSMEDA).



* MSMEDA.

Percentage of female beneficiaries from 
micro enterprises* (2016-2019)

. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* 

%

57

Data of Medium, Small, and Micro Enterprises Development Agency 
(MSMEDA) 2019 (1)
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اإلجماليالذكوراإلناث

FFeemmaalleessMMaalleessTToottaall

572330008723Cairoالقاهرة١

159822963894Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 8955031398بورسعيد٣

313275588Suezالسويس٤

105623423398Damiettaدمياط٥

4503728211785Dakahliyaالدقهلية٦

4895909213987Sharqiyahالشرقية٧

302918824911Qalyubiyaالقليوبية٨

251350677580Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

184330684911Gharbyahالغربية١٠

169425604254Menofyaالمنوفية١١

221344886701Beheraالبحيرة١٢

7859241709Ismailiaاإلسماعيلية١٣

427816975975Gizaالجيزة١٤

104291224322672Beni Suefبني سويف١٥

9230660815838Fayoumالفيوم١٦

128701243925309Miniaالمنيا١٧

6556582712383Assiutأسيوط١٨

5589602311612Souhagسوهاج١٩

390147318632Qenaقنا٢٠

552839299457Aswanأسوان٢١

192823904318Luxorاألقصر٢٢

147214412913Red Seaالبحر األحمر٢٣

430542972New Valleyالوادي الجديد٢٤

87160247Matrouhمطروح٢٥

189140329North Sinaiشمال سيناء٢٦

297490787South Sinaiجنوب سيناء٢٧

93844101439195283The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

عدد المشروعات متناهية الصغر (مشروع)

NNoo ooff mmiiccrroo eenntteerrpprriisseess.    EEnntteerrpprriissee( )

51.94
48.06

Males  ذكور Females إناث

روعات للمستفيدين من المشالتوزيع النسبي 
 2019وفقًا للنوع لعام متناهية الصغر 

المشروعات تطور نسبة اإلناث المستفيدات من 
)٢٠١٩-٢٠١٦(*متناهية الصغر

48.54

51.36

48.75
48.06

2016 2017 2018 2019

%

 من الصغر متناهي مشروع ألف ١٩٥,٢٨ 

.٢٠١٩ عام المشروعات تنمية جهاز

 من المستفيدات اإلناث نسبة %٤٨,٠٦ 

 تنمية بجهاز الصغر متناهية المشروعات

  عام للذكور %٥١,٩٤ مقابل المشروعات

٢٠١٩.  

.تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز: المصدر) ١(

 القروض توفير الحكومة عمل برنامج يستهدف

  :خالل من المُيسرة،

 للمشروعات الموجه التمويل زيادة 

 الصغر ومتناهية والصغيرة المتوسطة

.المتاح التمويل إجمالي من %٢٠ إلى ليصل

خدمات من المستفيدين قاعدة توسيع 

 المتوسطة المشروعات تنمية جهاز

 زيادة خالل من الصغر، ومتناهية والصغيرة

إلى ليصل التمويل قيمة

.٢٠٢٠ عام جنيه مليارات ٥,٦ 

يف المتخصصة للصناديق المال رأس زيادة 

 جنيه مليار إلى الصغيرة المشروعات دعم

.شاب ألف ١٠٠ منها يستفيد

)٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠١٩/٢٠١٨(برنامج عمل الحكومة 

Relative distribution of micro enterprises' 
beneficiaries by gender 2019

Lending Institutions (14-15) 

(1) Source: Medium, Small and Micro Enterprises Development Agency (MSMEDA).



* MSMEDA.

Percentage of female beneficiaries from 
micro enterprises* (2016-2019)

. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* 

%

57

Data of Medium, Small, and Micro Enterprises Development Agency 
(MSMEDA) 2019 (1)
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اإلجماليالذكوراإلناث

FFeemmaalleessMMaalleessTToottaall

25114461697Cairoالقاهرة١

17210561228Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 60234294بورسعيد٣

70388458Suezالسويس٤

47219266Damiettaدمياط٥

2207991019Dakahliyaالدقهلية٦

258734992Sharqiyahالشرقية٧

215760975Qalyubiyaالقليوبية٨

108249357Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

185530715Gharbyahالغربية١٠

216478694Menofyaالمنوفية١١

114455569Beheraالبحيرة١٢

135574709Ismailiaاإلسماعيلية١٣

23111001331Gizaالجيزة١٤

126424550Beni Suefبني سويف١٥

190471661Fayoumالفيوم١٦

152521673Miniaالمنيا١٧

188460648Assiutأسيوط١٨

107341448Souhagسوهاج١٩

187308495Qenaقنا٢٠

99184283Aswanأسوان٢١

76130206Luxorاألقصر٢٢

143317460Red Seaالبحر األحمر٢٣

8792179New Valleyالوادي الجديد٢٤

175067Matrouhمطروح٢٥

314677North Sinaiشمال سيناء٢٦

64144208South Sinaiجنوب سيناء٢٧

37491251016259The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

عدد المشروعات الصغيرة (مشروع)
NNoo ooff ssmmaallll eenntteerrpprriisseess.    EEnntteerrpprriissee( )

.تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز: المصدر) ١(

76.94

23.06

Males  ذكور Females إناث

روعات التوزيع النسبي للمستفيدين من المش
 2019الصغيرة وفقًا للنوع لعام 

%

عات تطور نسبة اإلناث المستفيدات من المشرو
)٢٠١٩-٢٠١٦( *الصغيرة

28.39
30.67

27.01

23.06

2016 2017 2018 2019

%

 تنمية جهاز من صغير مشروع ألف ١٦,٢٦ 

.٢٠١٩ عام مصر في المشروعات

 من المستفيدات اإلناث نسبة %٢٣,٠٦ 

 تراجع وجود مع ،الصغيرة المشروعات

 المستفيدات اإلناث إقبال في ملحوظ

.بالذكور مقارنةً

 متناهية المشروعات على اإلناث إقبال 

 على إقبالهن من أكبر بصورة الصغر

.الصغيرة المشروعات

Lending Institutions (14-15) 

(1) Source: Medium, Small and Micro Enterprises Development Agency (MSMEDA).

Percentage of female beneficiaries from 
small enterprises* (2016-2019)

* MSMEDA.

Relative distribution of small enterprises' 
beneficiaries by gender 2019



جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة * 
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Data of Medium, Small, and Micro Enterprises Development Agency 
(MSMEDA) 2019 (1)

ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة
SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ةةااللخخددممااتت  االلتتممووييننيي•

ةةااللششؤؤوونن  ااالالججتتممااععيي•

ااألألممنن  ووااللععددااللةة•

• SSuuppppllyy  SSeerrvviicceess

• SSoocciiaall  AAffffaaiirrss

• SSeeccuurriittyy  &&  JJuussttiiccee

االلببييئئةة•

االلثثققااففةة•

  االلششبباابب  ووااللررييااضضةة•

• EEnnvviirroonnmmeenntt

• CCuullttuurree

• YYoouutthh  aanndd  SSppoorrttss

•ددوورر  االلععببااددةة• WWoorrsshhiipp  PPllaacceess

•ووضضعع  االلممررأأةة• SSttaattuuss  ooff  WWoommeenn



ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة
SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ةةااللخخددممااتت  االلتتممووييننيي•

ةةااللششؤؤوونن  ااالالججتتممااععيي•

ااألألممنن  ووااللععددااللةة•

• SSuuppppllyy  SSeerrvviicceess

• SSoocciiaall  AAffffaaiirrss

• SSeeccuurriittyy  &&  JJuussttiiccee

االلببييئئةة•

االلثثققااففةة•

  االلششبباابب  ووااللررييااضضةة•

• EEnnvviirroonnmmeenntt

• CCuullttuurree

• YYoouutthh  aanndd  SSppoorrttss

•ددوورر  االلععببااددةة• WWoorrsshhiipp  PPllaacceess

•ووضضعع  االلممررأأةة• SSttaattuuss  ooff  WWoommeenn



ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ةةااللخخددممااتت  االلتتممووييننيي

  Supply Services



ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ةةااللخخددممااتت  االلتتممووييننيي

  Supply Services



عدد البطاقات التموينية 
الذكية 

(ألف بطاقة)

عدد مستفيدي البطاقات 
التموينية الذكية (ألف 

مستفيد)

نسبة المستفيدين من 
البطاقات التموينية 

الذكية إلجمالي السكان 
(%)

NNoo ooff ssuubbssiiddyy.   
ssmmaarrtt ccaarrddss  

TThhoouussaanndd ccaarrddss(  )

NNoo ooff.   
bbeenneeffiicciiaarriieess ooff  
ssuubbssiiddyy ssmmaarrtt  

ccaarrddss TThhoouussaanndd(  
bbeenneeffiicciiaarriieess)

SSuubbssiiddyy ssmmaarrtt  
ccaarrddss bbeenneeffiicciiaarriieess 

%% ooff ttoottaall(    
ppooppuullaattiioonn)

2123.316881.2969.45Cairoالقاهرة١

1022.703633.1567.69Alexandriaاإلسكندرية٢

 160.08488.9963.32Port Saidبورسعيد٣

160.98486.7964.00Suezالسويس٤

395.891120.2971.79Damiettaدمياط٥

1745.835057.3774.63Dakahliyaالدقهلية٦

1685.665101.8667.77Sharqiyahالشرقية٧

1161.323551.1460.41Qalyubiyaالقليوبية٨

892.562559.0772.10Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1323.873716.5871.17Gharbyahالغربية١٠

1076.373264.4272.31Menofyaالمنوفية١١

1561.084691.7771.90Beheraالبحيرة١٢

287.39940.0468.24Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1763.875644.2362.25Gizaالجيزة١٤

779.402203.8165.57Beni Suefبني سويف١٥

781.902389.8262.51Fayoumالفيوم١٦

1305.824063.1469.10Miniaالمنيا١٧

974.713283.0869.88Assiutأسيوط١٨

949.713436.3864.59Souhagسوهاج١٩

672.992398.6370.96Qenaقنا٢٠

344.921214.6677.73Aswanأسوان٢١

292.02955.3972.24Luxorاألقصر٢٢

72.48233.4961.42Red Seaالبحر األحمر٢٣

69.82189.4374.70New Valleyالوادي الجديد٢٤

100.10346.4971.93Matrouhمطروح٢٥

101.66326.6069.39North Sinaiشمال سيناء٢٦

23.6581.8275.82South Sinaiجنوب سيناء٢٧

21830.0668259.7568.36The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم



68.84 67.84 68.07 68.26

2016 2017 2018 2019

No. of  beneficiaries of subsidy smart cards 
(2016-2019)

Million beneficiaries

كية تطور عدد مستفيدي البطاقات التموينية الذ
)2019-2016(

%

74.73 70.46 69.39
68.36

2016 2017 2018 2019

Subsidy Smart Cards Beneficiaries
(% of total population) (2016-2019)

ية نسبة مستفيدي البطاقات التموينتطور  
)٢٠١٩-٢٠١٦(الذكية إلجمالي السكان

LE billion

47.54

80.50 87.00
80.40

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

التموين والتجارة الداخلية  وزارة: المصدر) ١(
وزارة المالية: المصدر)٢(

 ةالتمويني السلع دعم مخصصات زيادة  

خالل %٨٣,٠٢ بنسبة

 آثار من الدخل محدودي لحماية سنوات ٤ 

.االقتصادي اإلصالح برنامج

 من المستفيدين نسبة تراجع يأتي

 نتيجة الذكية؛ التموينية البطاقات

 غير من التموينية البطاقات لتنقية

 ةقيم زيادة فى يسهم مما المستحقين؛

.المستهدفة للفئات الدعم

 ذكية تموين بطاقة مليون ٢١,٨٣ 

 مواطن، مليون ٦٨,٢٦ منها يستفيد

  عام مصر سكان من %٦٨,٣٦ بنسبة

٢٠١٩.  

  دعم السلع التموينية تطور إجمالي قيمة
)٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦  (

Supply Services(16-17)



Data of Supply Services 2019 (1)

Value of Supply commodities subsidies
(2016/2017-2019/2020) (2)

(1) Source: Ministry of Supply and Internal Trade.
(2) Source: Ministry of Finance.
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عدد البطاقات التموينية 
الذكية 

(ألف بطاقة)

عدد مستفيدي البطاقات 
التموينية الذكية (ألف 

مستفيد)

نسبة المستفيدين من 
البطاقات التموينية 

الذكية إلجمالي السكان 
(%)

NNoo ooff ssuubbssiiddyy.   
ssmmaarrtt ccaarrddss  

TThhoouussaanndd ccaarrddss(  )

NNoo ooff.   
bbeenneeffiicciiaarriieess ooff  
ssuubbssiiddyy ssmmaarrtt  

ccaarrddss TThhoouussaanndd(  
bbeenneeffiicciiaarriieess)

SSuubbssiiddyy ssmmaarrtt  
ccaarrddss bbeenneeffiicciiaarriieess 

%% ooff ttoottaall(    
ppooppuullaattiioonn)

2123.316881.2969.45Cairoالقاهرة١

1022.703633.1567.69Alexandriaاإلسكندرية٢

 160.08488.9963.32Port Saidبورسعيد٣

160.98486.7964.00Suezالسويس٤

395.891120.2971.79Damiettaدمياط٥

1745.835057.3774.63Dakahliyaالدقهلية٦

1685.665101.8667.77Sharqiyahالشرقية٧

1161.323551.1460.41Qalyubiyaالقليوبية٨

892.562559.0772.10Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1323.873716.5871.17Gharbyahالغربية١٠

1076.373264.4272.31Menofyaالمنوفية١١

1561.084691.7771.90Beheraالبحيرة١٢

287.39940.0468.24Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1763.875644.2362.25Gizaالجيزة١٤

779.402203.8165.57Beni Suefبني سويف١٥

781.902389.8262.51Fayoumالفيوم١٦

1305.824063.1469.10Miniaالمنيا١٧

974.713283.0869.88Assiutأسيوط١٨

949.713436.3864.59Souhagسوهاج١٩

672.992398.6370.96Qenaقنا٢٠

344.921214.6677.73Aswanأسوان٢١

292.02955.3972.24Luxorاألقصر٢٢

72.48233.4961.42Red Seaالبحر األحمر٢٣

69.82189.4374.70New Valleyالوادي الجديد٢٤

100.10346.4971.93Matrouhمطروح٢٥

101.66326.6069.39North Sinaiشمال سيناء٢٦

23.6581.8275.82South Sinaiجنوب سيناء٢٧

21830.0668259.7568.36The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم



68.84 67.84 68.07 68.26

2016 2017 2018 2019

No. of  beneficiaries of subsidy smart cards 
(2016-2019)

Million beneficiaries

كية تطور عدد مستفيدي البطاقات التموينية الذ
)2019-2016(

%

74.73 70.46 69.39
68.36

2016 2017 2018 2019

Subsidy Smart Cards Beneficiaries
(% of total population) (2016-2019)

ية نسبة مستفيدي البطاقات التموينتطور  
)٢٠١٩-٢٠١٦(الذكية إلجمالي السكان

LE billion

47.54

80.50 87.00
80.40

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

التموين والتجارة الداخلية  وزارة: المصدر) ١(
وزارة المالية: المصدر)٢(

 ةالتمويني السلع دعم مخصصات زيادة  

خالل %٨٣,٠٢ بنسبة

 آثار من الدخل محدودي لحماية سنوات ٤ 

.االقتصادي اإلصالح برنامج

 من المستفيدين نسبة تراجع يأتي

 نتيجة الذكية؛ التموينية البطاقات

 غير من التموينية البطاقات لتنقية

 ةقيم زيادة فى يسهم مما المستحقين؛

.المستهدفة للفئات الدعم

 ذكية تموين بطاقة مليون ٢١,٨٣ 

 مواطن، مليون ٦٨,٢٦ منها يستفيد

  عام مصر سكان من %٦٨,٣٦ بنسبة

٢٠١٩.  

  دعم السلع التموينية تطور إجمالي قيمة
)٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦  (

Supply Services(16-17)



Data of Supply Services 2019 (1)

Value of Supply commodities subsidies
(2016/2017-2019/2020) (2)

(1) Source: Ministry of Supply and Internal Trade.
(2) Source: Ministry of Finance.
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عدد المخابز (مخبز) 
عدد السكان لكل مخبز (ألف 

نسمة/ مخبز)
عدد بدالي التموين 

(بدال)

NNoo ooff bbaakkeerriieess.   
BBaakkeerryy( )

PPooppuullaattiioonn ppeerr aa   
bbaakkeerryy TThhoouussaanndd (  
ppeerrssoonnss bbaakkeerryy/ )

NNoo ooff ggrroocceerrss.   
GGrroocceerr( )

20084.931055Cairoالقاهرة١

13823.88662Alexandriaاإلسكندرية٢

 928.3997Port Saidبورسعيد٣

1435.32144Suezالسويس٤

4543.44495Damiettaدمياط٥

17793.812567Dakahliyaالدقهلية٦

25142.992578Sharqiyahالشرقية٧

27982.101700Qalyubiyaالقليوبية٨

11513.081831Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

12404.211928Gharbyahالغربية١٠

15952.831534Menofyaالمنوفية١١

12945.042571Beheraالبحيرة١٢

5042.73402Ismailiaاإلسماعيلية١٣

20694.381858Gizaالجيزة١٤

14712.281187Beni Suefبني سويف١٥

7265.271309Fayoumالفيوم١٦

30641.922369Miniaالمنيا١٧

18882.491380Assiutأسيوط١٨

21152.522162Souhagسوهاج١٩

5616.031127Qenaقنا٢٠

6052.58643Aswanأسوان٢١

3194.15496Luxorاألقصر٢٢

1282.9775Red Seaالبحر األحمر٢٣

1321.92188New Valleyالوادي الجديد٢٤

1553.11115Matrouhمطروح٢٥

1403.36228North Sinaiشمال سيناء٢٦

392.7739South Sinaiجنوب سيناء٢٧

303663.2930740The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

3.36 3.42 3.42 3.29

2016 2017 2018 2019

Thousand persons/ bakery

Population per a bakery (2016-2019)

)  ٢٠١٩ - ٢٠١٦(تطور عدد السكان لكل مخبز 

27.40 28.16 28.64 30.37

2016 2017 2018 2019

Thousand bakeries

No. of bakeries (2016-2019) 

)2016-2019(تطور عدد المخابز 

التموين والتجارة الداخلية  وزارة: المصدر) ١(

 مصر جمهورية في مخبز ألف  ٣٠,٣٧

 ألف٢٧,٤٠مقابل،٢٠١٩ عام العربية

  .مخبز ألف ٢,٩٧ بزيادة ،٢٠١٦ عام مخبز

 عدد في المطردة الزيادة رغم

 لزيادة الدولة جهود فإنالسكان،

 عدد تحسن عن أسفرت المخابز

 آالف ٣,٤٢ من مخبز لكل السكان

 آالف ٣,٢٩إلى ٢٠١٨ عام مخبز/نسمة

 في يسهم بما ،٢٠١٩ عام مخبز /نسمة

.التزاحم من الحد

 أعلى هو مخبز/نسمة آالف ٨,٣٩

 ريةالجمهو مستوى على للمخبز كثافة

  .بورسعيد محافظة في وذلك

Supply Services(16-17)

(1) Source: Ministry of Supply and Internal Trade.



Data of Supply Services 2019 (1)
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عدد المطاحن التموينية (مطحن)

NNoo ooff ssuuppppllyy mmiillllss.    MMiillll( )

18Cairoالقاهرة١

11Alexandriaاإلسكندرية٢

 2Port Saidبورسعيد٣

2Suezالسويس٤

4Damiettaدمياط٥

8Dakahliyaالدقهلية٦

9Sharqiyahالشرقية٧

11Qalyubiyaالقليوبية٨

3Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

5Gharbyahالغربية١٠

8Menofyaالمنوفية١١

3Beheraالبحيرة١٢

3Ismailiaاإلسماعيلية١٣

21Gizaالجيزة١٤

5Beni Suefبني سويف١٥

5Fayoumالفيوم١٦

4Miniaالمنيا١٧

6Assiutأسيوط١٨

11Souhagسوهاج١٩

7Qenaقنا٢٠

3Aswanأسوان٢١

3Luxorاألقصر٢٢

1Red Seaالبحر األحمر٢٣

1New Valleyالوادي الجديد٢٤

2Matrouhمطروح٢٥

2North Sinaiشمال سيناء٢٦

1South Sinaiجنوب سيناء٢٧

159The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

155 156 155 159

2016 2017 2018 2019

Mill 

7843.25 8263.19 8009.98
6812.93

2016 2017 2018 2019

Thousand 
tons

No. of supply mills (2016-2019) 

)2016-2019(التموينية تطور عدد المطاحن

)2016-2019( %٨٢تطور  االستهالك من الدقيق المدعم 

  يةالعرب مصر جمهورية في تموينيا مطحنًا١٥٩

.٢٠١٩ عام

في توجد التموينية المطاحن من %٤٥.٢٨ 

 اإلسكندرية، القاهرة، الجيزة، :هي محافظات، ٥ 

  .وسوهاج القليوبية،

التموين والتجارة الداخلية  وزارة: المصدر) ١(

 التموينية السلع دعم إجمالي جنيه مليار ٨٤.٥

.٢٠٢١/٢٠٢٠ المالي العام بموازنة الخبز ورغيف

 اتغطيته تم التي المصرية األسر نسبة %٨٤

.٢٠٢٠/٢٠١٩ خالل التموين ببطاقات

 البطاقات من استفاد مواطن مليون ٦٤.٣

 ٢١.٤ لخال من التموينية السلع لصرف التموينية

.بطاقة مليون

٢٠٢٠حصاد قطاع التموين 

Supply Services(16-17)

(1) Source: Ministry of Supply and Internal Trade.



Data of Supply Services 2019 (1)

Subsidized flour consumption 82% 
(2016-2019) 
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عدد مستودعات البوتاجاز 
(مستودع)

عدد أنابيب البوتاجاز المنصرفة 
(مليون أنبوبة)

NNoo ooff bbuuttaannee.   
wwaarreehhoouusseess WWaarreehhoouussee( )

NNoo ooff ddiissttrriibbuutteedd LLPPGG.    
ccyylliinnddeerrss MMiilllliioonn ccyylliinnddeerrss(  )

7717.23Cairoالقاهرة١

7910.64Alexandriaاإلسكندرية٢

 60.89Port Saidبورسعيد٣

151.10Suezالسويس٤

415.89Damiettaدمياط٥

15822.85Dakahliyaالدقهلية٦

24523.85Sharqiyahالشرقية٧

17119.24Qalyubiyaالقليوبية٨

13613.17Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

24218.43Gharbyahالغربية١٠

19114.84Menofyaالمنوفية١١

19823.58Beheraالبحيرة١٢

294.22Ismailiaاإلسماعيلية١٣

21323.03Gizaالجيزة١٤

14811.40Beni Suefبني سويف١٥

659.55Fayoumالفيوم١٦

21416.74Miniaالمنيا١٧

22316.01Assiutأسيوط١٨

23416.94Souhagسوهاج١٩

1499.51Qenaقنا٢٠

865.38Aswanأسوان٢١

613.86Luxorاألقصر٢٢

111.28Red Seaالبحر األحمر٢٣

121.06New Valleyالوادي الجديد٢٤

424.17Matrouhمطروح٢٥

51.17North Sinaiشمال سيناء٢٦

80.83South Sinaiجنوب سيناء٢٧

3059296.88The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

7.41

92.59

Commercial  تجارى Household  ����م

نصرفة التوزيع النسبي ألنابيب البوتاجاز الم
 2019عام

LE billion

تطور قيمة دعم المواد البترولية 
)٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦  (

نســــــــــبة االســــــــــتخدامات % ٩٢,٥٩

، ٢٠١٩المنزليــة ألنابيــب البوتاجــاز  عــام 

لالســـــــــــــتخدامات % ٧,٤١مقابـــــــــــــل 

.التجارية

%

مســــــــــتودعًا للبوتاجــــــــــاز فــــــــــي  ٣٠٥٩

.٢٠١٩جمهورية مصر العربية عام 

التموين والتجارة الداخلية  وزارة: المصدر) ١(
وزارة المالية: المصدر )٢(

تـــــــــــــــم  أنبوبـــــــــــــــة مليـــــــــــــــون ٢٩٦,٨٨

.  ٢٠١٩استخدامها في مصر عام 

115.00 120.80
84.73

18.68

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Relative distribution of distributed 
LPG cylinders in 2019

Supply Services(16-17)



Data of Petroleum Products and Gas 2019 (1)

Petroleum products subsidy 
(2016/2017-2020/2019)(2)

(1) Source: Ministry of Supply and Internal Trade.
(2) Source: Ministry of Finance.
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ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ةةااللششؤؤوونن  ااالالججتتممااععيي
Social Affairs



ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ةةااللششؤؤوونن  ااالالججتتممااععيي
Social Affairs





75

NNoo ooff.  
ssoocciiaall  

sseerrvviicceess  
uunniittss UUnniitt( )

PPooppuullaattiioonn ppeerr  
ssoocciiaall sseerrvviicceess  
uunniitt TThhoouussaanndd (  

ppeerrssoonn UUnniitt/ )

NNoo ooff. 
NNGGOOss  (*) 

AAssssoocciiaattiioonn( )

PPooppuullaattiioonn  
ppeerr NNGGOO  
TThhoouussaanndd(  
ppeerrssoonnss/ 

aassssoocciiaattiioonn )

19750.3095981.03Cairoالقاهرة١

8364.6736081.49Alexandriaاإلسكندرية٢

 3522.073212.41Port Saidبورسعيد٣

6012.687541.01Suezالسويس٤

6026.016912.26Damiettaدمياط٥

18935.8621513.15Dakahliyaالدقهلية٦

26628.3034592.18Sharqiyahالشرقية٧

12845.9223342.52Qalyubiyaالقليوبية٨

10832.8620881.70Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

14835.2821002.49Gharbyahالغربية١٠

10941.4218842.40Menofyaالمنوفية١١

11755.7821812.99Beheraالبحيرة١٢

4530.615362.57Ismailiaاإلسماعيلية١٣

14164.3055781.63Gizaالجيزة١٤

6849.4319621.71Beni Suefبني سويف١٥

7849.0117752.15Fayoumالفيوم١٦

14042.0019173.07Miniaالمنيا١٧

11142.3216342.88Assiutأسيوط١٨

10650.1914633.64Souhagسوهاج١٩

12527.0413362.53Qenaقنا٢٠

10215.3215621.00Aswanأسوان٢١

5623.627401.79Luxorاألقصر٢٢

2813.584050.94Red Seaالبحر األحمر٢٣

367.042950.86New Valleyالوادي الجديد٢٤

2717.842981.62Matrouhمطروح٢٥

4111.483121.51North Sinaiشمال سيناء٢٦

303.601530.71South Sinaiجنوب سيناء٢٧

263437.91511351.95The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

عدد وحدات 
الخدمة 

االجتماعية 
(وحدة)

عدد السكان لكل 
وحدة خدمة 

اجتماعية (ألف 
نسمة/وحدة)

عدد الجمعيات 
األهلية (*) 
(جمعية)

عدد السكان 
لكل جمعية 
أهلية (ألف 

نسمة/جمعية)



 ،٢٠١٩ عام مصر في أهلية جمعية ألف ٥١,١٤ 

.٢٠١٦ بـعام مقارنةً % ٢٠ بزيادة

مصر في اجتماعية خدمة وحدة ٢٦٣٤ 

  . ٢٠١٩ عام

 االجتماعية الخدمة وحدات زيادة رغم 

 عدد فإن ،٢٠١٦ بعام مقارنةً وحدة ٤٠ بمقدار

 ةزياد في اجتماعية خدمة وحدة لكل السكان
.مضطردة

 لكل السكان عدد فيها يزيد محافظة ١١  

 متوسط على اجتماعية خدمة وحدة
.الجمهورية

  أهلية جمعية لكل السكان عدد تحسن 

 ٢٠١٦ عام جمعية/نسمة ألف ٢,١٦ من

.٢٠١٩ عام جمعية/نسمة ألف ١,٩٥ لتصبح

.التضامن االجتماعي وزارة: المصدر) ١(
.جمعية ٥٨٢غير شامل الجمعيات المركزية وعددها (*) 

2594 2617 2620 2634

2016 2017 2018 2019

 
تطور عدد وحدات الخدمة االجتماعية

 )2019-2016(
No. of social services units

(2016-2019)

Unit

35.52 36.79 37.44 37.91

2016 2017 2018 2019

تطور عدد السكان لكل وحدة خدمة اجتماعية 
)٢٠١٩-٢٠١٦(

Population per social services unit 
(2016-2019)

Thousand persons/ Unit

42.67
45.93 45.80

51.14

2016 2017 2018 2019

)2016-2019(تطور عدد الجمعيات األهلية  
No. of NGOs (2016-2019)

Thousand associations

2.16 2.10 2.14 1.95

2016 2017 2018 2019

تطور عدد السكان لكل جمعية أهلية 
 )2019-2016(

Population per NGO (2016-2019)

Thousand persons/ Association

Social Affairs (17-18)

   
Data of Social Affairs 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Social Solidarity.
(*) Not including central associations which are 582 associations.
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NNoo ooff bbeenneeffiicciiaarriieess.   
ooff ssoocciiaall sseeccuurriittyy   

TThhoouussaanndd(  
bbeenneeffiicciiaarriieess )

TToottaall ssppeennddiinngg  
oonn ssoocciiaall  

sseeccuurriittyy  LL EE( .  
mmiilllliioonn) 

PPooppuullaattiioonn ppeerr 

113.82513.34Cairoالقاهرة١

59.80283.75Alexandriaاإلسكندرية٢

 5.7024.96Port Saidبورسعيد٣

7.2030.80Suezالسويس٤

19.2892.89Damiettaدمياط٥

65.35366.50Dakahliyaالدقهلية٦

72.85433.20Sharqiyahالشرقية٧

46.82232.02Qalyubiyaالقليوبية٨

45.81230.80Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

42.30179.64Gharbyahالغربية١٠

25.99119.67Menofyaالمنوفية١١

98.45517.87Beheraالبحيرة١٢

19.42101.14Ismailiaاإلسماعيلية١٣

96.82431.64Gizaالجيزة١٤

42.55197.09Beni Suefبني سويف١٥

34.85148.72Fayoumالفيوم١٦

74.80459.45Miniaالمنيا١٧

72.60464.56Assiutأسيوط١٨

64.47293.63Souhagسوهاج١٩

59.13245.85Qenaقنا٢٠

39.84171.22Aswanأسوان٢١

26.59125.36Luxorاألقصر٢٢

3.1412.66Red Seaالبحر األحمر٢٣

1.857.81New Valleyالوادي الجديد٢٤

13.0659.28Matrouhمطروح٢٥

10.9547.53North Sinaiشمال سيناء٢٦

2.3110.55South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1165.745801.94The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

عدد مستفيدي الضمان 
االجتماعي (ألف مستفيد)

إجمالي المنصرف 
للضمان االجتماعي 

(مليون جنيه)

1364.00
1513.00

1621.10 1924.40

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

 تطور إجمالي قيمة التأمين ضد إصابة العمل
ة بالموازنة العام) األجور وتعويضات العاملين(

)٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦( للدولة

 إنفاقها تم جنيه مليون ١٩٢٤,٤٠ 

 عام العمل إصابات ضد التأمين على

 جنيه مليون ٥٦٠,٤٠ بزيادة ،٢٠٢٠/٢٠١٩

  .٢٠١٧/٢٠١٦ بعام مقارنةً

 على إنفاقها تم جنيه مليارات ٥,٨٠  

 استفاد ،٢٠١٩ عام االجتماعي الضمان

.مواطن مليون ١,١٧ منها

.التضامن االجتماعي وزارة: المصدر) ١(
.وزارة المالية: المصدر) ٢(

LE million

Social Affairs (17-18)



Data of Social Affairs 2019 (1)

Work-injuries gross insurance value 
(workers compensations) in the State 
Budget (2016/2017 - 2019/2020) (2) 

(1) Source: Ministry of Social Solidarity.
(2) Source: Ministry of Finance.
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NNoo ooff.  
bbeenneeffiicciiaarriieess ooff  
TTaakkaaffuull pprrooggrraamm  

SSoolliiddaarriittyy( )
TThhoouussaanndd(  

bbeenneeffiicciiaarriieess)

NNoo ooff.  
bbeenneeffiicciiaarriieess 
ooff KKaarraammaa  
pprrooggrraamm 
DDiiggnniittyy( )

TThhoouussaanndd(  
bbeenneeffiicciiaarriieess)

NNoo ooff ffaammiilliieess.   
bbeenneeffiittiinngg ffrroomm  

pprroodduuccttiivvee ffaammiillyy  
pprroojjeeccttss (*)  
TThhoouussaanndd(  
ffaammiilliieess)

58.848.49218.70Cairoالقاهرة١

33.724.06293.96Alexandriaاإلسكندرية٢

 3.301.1694.75Port Saidبورسعيد٣

2.470.7151.76Suezالسويس٤

13.673.3239.49Damiettaدمياط٥

31.279.85158.21Dakahliyaالدقهلية٦

49.2313.13141.26Sharqiyahالشرقية٧

43.0810.4891.70Qalyubiyaالقليوبية٨

56.127.79110.70Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

38.6510.62123.58Gharbyahالغربية١٠

37.485.95144.27Menofyaالمنوفية١١

83.148.16170.47Beheraالبحيرة١٢

12.962.8034.20Ismailiaاإلسماعيلية١٣

178.9813.72100.90Gizaالجيزة١٤

156.9411.55168.85Beni Suefبني سويف١٥

118.144.15102.80Fayoumالفيوم١٦

233.0113.3387.32Miniaالمنيا١٧

176.4525.60200.10Assiutأسيوط١٨

169.2420.73170.02Souhagسوهاج١٩

91.0316.41157.79Qenaقنا٢٠

35.7527.83130.08Aswanأسوان٢١

38.8337.3323.55Luxorاألقصر٢٢

2.250.5616.23Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.800.5130.94New Valleyالوادي الجديد٢٤

2.251.0216.16Matrouhمطروح٢٥

2.160.8147.63North Sinaiشمال سيناء٢٦

1.330.1320.21South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1671.08260.222945.61The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

عدد األسر المستفيدة 
من مشروعات األسر 
المنتجة (*) (ألف أسرة)

عدد مستفيدي برنامج 
تكافل (ألف مستفيد)

عدد مستفيدي 
برنامج كرامة (ألف 

مستفيد)

2847.09 2871.89 2917.25 2945.61

2016 2017 2018 2019

تطور عدد األسر المستفيدة من مشروعات األسرالمنتجة 
)2019-2016(

  عام تكافل برنامج من مستفيد مليون ١,٦٧ 

٢٠١٩/٢٠١٨ .

  عام كرامة برنامج من مستفيد ألف ٢٦٠,٢٢  

.٢٠١٧/٢٠١٦ بعام مقارنةً %٤٤,٩١ بزيادة ،٢٠١٩/٢٠١٨

٢٠١٩ بيان عام (*)

 مشروعات من استفادت أسرة مليون ٢,٩٥  

 . ٢٠١٩ عام المنتجة األسر

.التضامن االجتماعي وزارة: المصدر) ١(

No. of families benefiting from productive household 
projects (2016-2019)

Thousand  families 

Social Affairs (17-18)

 في التوسع الحكومة عمل برنامج يستهدف

 طخ تحت األسر لحماية االجتماعي؛ األمان شبكات

  :المستهدف ومن الفقر،

 من %٦٠ االجتماعي األمان شبكات تغطي أن •

 ابم ،)وكرامة تكافل( الفقر خط تحت السكان

.مستفيدة أسرة ماليين ٣,٢ يعادل

 ريمك سكن برنامج من المستفيدة األسر زيادة•

.أسرة ألف ١٥٠ إلى

الهمم ذوي األشخاص من %١٠٠ توظيف•
*

  

.عمل على للحصول المتقدمين

برنامج عمل الحكومة 

)٢٠٢٢/٢٠٢١ - ٢٠١٩/٢٠١٨  (

يقصد بها اإلعاقة *



Data of Social Affairs 2018/2019 (1)

(1) Source: Ministry of Social Solidarity.
(*) 2019 statement.
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 عدد المؤمن عليهم في التأمينات االجتماعية (ألف 
مواطن)

NNoo ooff ppeeooppllee ccoovveerreedd bbyy ssoocciiaall iinnssuurraannccee.       
ssyysstteemm  TThhoouussaanndd cciittiizzeennss(  )

3549.58Cairoالقاهرة١

928.75Alexandriaاإلسكندرية٢

 179.97Port Saidبورسعيد٣

146.95Suezالسويس٤

212.94Damiettaدمياط٥

714.24Dakahliyaالدقهلية٦

842.10Sharqiyahالشرقية٧

433.92Qalyubiyaالقليوبية٨

339.75Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

644.79Gharbyahالغربية١٠

522.92Menofyaالمنوفية١١

589.22Beheraالبحيرة١٢

237.45Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1343.28Gizaالجيزة١٤

295.58Beni Suefبني سويف١٥

269.07Fayoumالفيوم١٦

425.89Miniaالمنيا١٧

443.56Assiutأسيوط١٨

475.22Souhagسوهاج١٩

329.74Qenaقنا٢٠

183.69Aswanأسوان٢١

128.75Luxorاألقصر٢٢

162.96Red Seaالبحر األحمر٢٣

53.31New Valleyالوادي الجديد٢٤

58.17Matrouhمطروح٢٥

58.12North Sinaiشمال سيناء٢٦

89.85South Sinaiجنوب سيناء٢٧

13659.76The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم
 نظام في عليهم مؤمن مواطن مليون ١٣,٦٦ 

.٢٠١٩ عام االجتماعية التأمينات

.التضامن االجتماعي وزارة: المصدر) ١(

Social Affairs (17-18)

 وطنيا برنامجًا ٢٠١٦/٢٠١٥ عام منذ الحكومة اتبعت•

 وخفض االقتصادي، النمو عجلة دفع يستهدف

 أثر تحييد مع للدولة، العامة الموازنة في العجز

 اتشبك تقوية خالل من الدخل محدودي على البرنامج

 الحماية برامج في والتوسع االجتماعي، األمان

.االجتماعية

 رامةوك تكافل برنامج من فعليا المستفيدين عدد•

على يزيد بما أسرة ألف ٦٠٠و ماليين ٣ بلغ

.الحكومة عمل برنامج في مستهدفًا كان ما 

 تكافل برنامج من استفادت جديدة أسرة ألف ٧٥ •

 يبلغ أنالمستهدف ومن كورونا، أزمة منذ وكرامة

.أسرة ماليين ٤  المستفيدين عدد



Data of Social Affairs 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Social Solidarity.
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عدد دور الحضانات 
(حضانة)

عدد األطفال 
الملتحقين بدور 

الحضانة (ألف طفل)

متوسط الكثافة 
بدور الحضانة 
(طفل/ حضانة)

NNoo ooff.  
nnuurrsseerriieess  
NNuurrsseerryy( )

NNoo ooff cchhiillddrreenn.   
eennrroolllleedd iinn  
nnuurrsseerriieess  
TThhoouussaanndd(  
cchhiillddrreenn ) 

AAvveerraaggee  
ddeennssiittyy ooff  
nnuurrsseerriieess  

CChhiilldd nnuurrsseerryy( / )

123050.0040.65Cairoالقاهرة١

47116.7535.55Alexandriaاإلسكندرية٢

 10536.99352.29Port Saidبورسعيد٣

1062.2020.74Suezالسويس٤

3752.466.55Damiettaدمياط٥

98199.93101.87Dakahliyaالدقهلية٦

83159.3871.45Sharqiyahالشرقية٧

77346.9060.67Qalyubiyaالقليوبية٨

355103.43291.35Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

132568.5951.77Gharbyahالغربية١٠

139578.2556.09Menofyaالمنوفية١١

115983.5872.11Beheraالبحيرة١٢

2143.2014.95Ismailiaاإلسماعيلية١٣

164574.0345.00Gizaالجيزة١٤

66444.9667.71Beni Suefبني سويف١٥

36718.2749.78Fayoumالفيوم١٦

63019.4430.86Miniaالمنيا١٧

52526.2550.00Assiutأسيوط١٨

25912.3447.64Souhagسوهاج١٩

42112.8430.51Qenaقنا٢٠

43426.8161.77Aswanأسوان٢١

33616.0447.72Luxorاألقصر٢٢

2868.8230.85Red Seaالبحر األحمر٢٣

1243.1725.56New Valleyالوادي الجديد٢٤

872.5228.91Matrouhمطروح٢٥

1654.2725.87North Sinaiشمال سيناء٢٦

501.5530.90South Sinaiجنوب سيناء٢٧

15313922.9460.27The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

  بزيادة  ٢٠١٩ عام الهمم لذوي حضانة ٢٢٧ 

.٢٠١٦ بعام مقارنةً %٣٥,٩٣

 نالتضام لوزارة تابعة حضانة ألف ١٥,٣١ 

 ألف ٩٢٢,٩٤  منها استفاد االجتماعي،
.٢٠١٩ عام طفل

 وزارةل التابعة الحضانة دور كثافة رتفاعا 
 محافظات في االجتماعي التضامن

 والدقهلية الشيخ، وكفر بورسعيد،
 ،الجمهورية متوسط عن كبيرة بصورة

 عدد زيادة عند أولوية يجعلها بما
.القادمة الفترة خالل الحضانات

.التضامن االجتماعي وزارة: المصدر) ١(

تطور عدد دور حضانة األطفال ذوي اإلعاقة التابعة 
ين لوزارة التضامن االجتماعي، وعدد األطفال الملتحق

)٢٠١٩-٢٠١٦(بها 

4560 5805

8983 9421

167 166 196 227

2016 2017 2018 2019

)طفل(عدد األطفال بدور حضانة األطفال ذوي اإلعاقة  

 No. of kids in nurseries for children with disabilities (Children)

)حضانة(عدد دورحضانة األطفال ذوي اإلعاقة

No. of nurseries for children with disabilities (Nursery)

27.31

34.97

45.83
41.50

2016 2017 2018 2019

تطور الكثافة بدور حضانة األطفال ذوي اإلعاقة 
)2016-2019(التابعة لوزارة التضامن االجتماعي

Child / nursery

57.88 53.74

82.75
60.27

2016 2017 2018 2019

ارة تطور متوسط الكثافة بدور الحضانة التابعة لوز 
)2016-2019(التضامن االجتماعى 

Child / nursery

Average density of nurseries affiliated to 
Ministry of Social Solidarity (2016-2019)

Social Affairs (17-18)



Data of Social Affairs 2019 (1)

No. of nurseries for children with disabilities 
affiliated to the Ministry of Social Solidarity, 
and the number of beneficiaries (2016-2019)

Average density of children with 
disabilities’ nurseries affiliated to the 

Ministry of Social Solidarity (2016-2019)

(1) Source: Ministry of Social Solidarity.
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إجمالي المبالغ المنصرفة 
للمنح الدراسية (مليون 

جنيه)

عدد المستفيدين 
من المنح الدراسية 

(مستفيد)

عدد دور المسنين 
(دار مسنين)

TToottaall aammoouunntt ssppeenntt oonn    
sscchhoollaarrsshhiippss  LL EE( .  

mmiilllliioonn )

NNoo ooff.  
bbeenneeffiicciiaarriieess ooff  

sscchhoollaarrsshhiippss  
BBeenneeffiicciiaarryy( )

NNoo ooff eellddeerrllyy.   
ccaarree hhoommeess  
EEllddeerrllyy ccaarree(   

hhoommee)

5.641301852Cairoالقاهرة١

4.79960220Alexandriaاإلسكندرية٢

 0.389014Port Saidبورسعيد٣

0.7215031Suezالسويس٤

1.7817912Damiettaدمياط٥

8.12144357Dakahliyaالدقهلية٦

12.29210304Sharqiyahالشرقية٧

3.1058616Qalyubiyaالقليوبية٨

4.0388732Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

3.23698711Gharbyahالغربية١٠

3.3461913Menofyaالمنوفية١١

9.90363304Beheraالبحيرة١٢

1.1947593Ismailiaاإلسماعيلية١٣

4.961199114Gizaالجيزة١٤

4.8285905Beni Suefبني سويف١٥

3.64133062Fayoumالفيوم١٦

10.95189894Miniaالمنيا١٧

12.24201723Assiutأسيوط١٨

5.2784952Souhagسوهاج١٩

4.3984143Qenaقنا٢٠

4.4790281Aswanأسوان٢١

2.0650161Luxorاألقصر٢٢

0.225620Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.183860New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.8028190Matrouhمطروح٢٥

1.0634490North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.092230South Sinaiجنوب سيناء٢٧

113.65242721154The Republic

GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم

الجمهورية

167 159 160 154

2016 2017 2018 2019

)2016-2019(تطور عدد دور المسنين 

 على إنفاقها تم جنيه مليون ١١٣,٦٥  

 استفاد مصر، في الدراسية المنح

  .٢٠١٩ عام مستفيد ألف ٢٤٢,٧٢ منها

 في ٢٠١٩ عام للمسنين دارًا ١٥٤ 

.العربية مصر جمهورية

 دار بها توجد ال مصر في محافظات ٥ 

 الوادي ، األحمر البحر :هي مسنين،

 وجنوب سيناء، شمال مطروح، الجديد،

.سيناء

.التضامن االجتماعي وزارة: المصدر) ١(

 :تم )٢٠٢٠ يونيو-٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 ٢٣٦و حضانة، ٥٩٢و مؤسسة، ٤٤ تطوير •

.الهمم لذوي تأهيل رعاية مؤسسة

 الرعاية خدمات على حصلوا مسن ألف ٤١ •

 الرعاية مؤسسات خالل من االجتماعية

.االجتماعية

 الحماية برامج شملتهم مواطن مليون ٣٢ •

 النقدي، الدعم برامج بين ما االجتماعية

.كريمة وحياة وكرامة، وتكافل

 والمستحقين المعاشات أصحاب عدد بلغ•

.مواطن ماليين ١٠,٠٤

حصاد الحكومة 

Elderly care home

No. of elderly care homes (2016-2019)

Social Affairs (17-18)



Data of Social Affairs 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Social Solidarity.
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ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ااألألممنن  ووااللععددااللةة
Security & Justice



ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ااألألممنن  ووااللععددااللةة
Security & Justice



NNoo ooff ppoolliiccee.   
ssttaattiioonnss  SSttaattiioonn( )

NNoo ooff pprriissoonnss.   
PPrriissoonn( )

NNoo ooff ffiirree ssttaattiioonnss.    
FFiirree ssttaattiioonn(  )

44984Cairoالقاهرة١

18343Alexandriaاإلسكندرية٢

 11113Port Saidبورسعيد٣

5013Suezالسويس٤

10015Damiettaدمياط٥

24342Dakahliyaالدقهلية٦

24174Sharqiyahالشرقية٧

16956Qalyubiyaالقليوبية٨

15043Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

15156Gharbyahالغربية١٠

12649Menofyaالمنوفية١١

18564Beheraالبحيرة١٢

10022Ismailiaاإلسماعيلية١٣

25353Gizaالجيزة١٤

9041Beni Suefبني سويف١٥

10131Fayoumالفيوم١٦

15339Miniaالمنيا١٧

15132Assiutأسيوط١٨

19039Souhagسوهاج١٩

10120Qenaقنا٢٠

9020Aswanأسوان٢١

6018Luxorاألقصر٢٢

8011Red Seaالبحر األحمر٢٣

5115New Valleyالوادي الجديد٢٤

9014Matrouhمطروح٢٥

1108North Sinaiشمال سيناء٢٦

10021South Sinaiجنوب سيناء٢٧

38348936The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

عدد مراكز وأقسام 
الشرطة (قسم/ مركز)

عدد السجون (سجن)
عدد نقاط اإلطفاء 

(نقطة إطفاء)
المحافظة م



 مصر جمهورية في شرطة مركز / قسمًا ٣٨٣
.٢٠١٩ عامالعربية

.٢٠١٩ عام مصر في إطفاء نقطة ٩٣٦

 2019عامكثافة نقاط اإلطفاء على محافظات الجمهورية

8-0  إطفاء نقاط٨-٠ من• Fire stations                                 

59-34   إطفاء نقطة٥٩-٣٤ من• Fire stations                               

                               

33-9  إطفاء نقطة ٣٣-٩من• Fire stations                                                                  

91-65  إطفاء نقطة ٩١-٦٥ من• Fire stations                                

                               

:)٢٠٢٠يونيو_٢٠١٨يوليو( الفترة خالل

 إنشاء األمني االستقرار تحقيق جُهود شهدت 
 المركزي األمن بقطاع اإلرهاب ُمكافحة وحدة
  غموض كشف اإلطار هذا في وتم الداخلية، بوزارة

  مرتكبي وضبط الخطورة، شديدة جنايات ٥٢٠٨

 تشكيالً  ٢٧٣٢ ضبط وكذا خطف، جريمة ٢٠١

 غير ناري سالح قضية ٩٠٠٥٥ وضبط عصابيا،

 لتصنيع ورشة قضية ١٦٣ وضبط مرخص،

  ضبط في الداخلية وزارة جهود ونجحت األسلحة،

 إرهابية بؤر ١٠٧ وضبط مخدرات، قضية ألف ١١٢

  ٢١٦.٧ نحو تنفيذ وتأمين متهمًا، ٩٩٨ بإجمالي

 في الدولة أمالك على للتعديات إزالة قرار ألف

 قرار ألف ٦٠ على يزيد ما منها القطاعات، مختلف

.٢٠٢٠ يونيو حتى يناير من الفترة في

حصاد الحكومة 

.وزارة الداخلية: المصدر) ١(
.٢٠٢٠معهد االقتصاد والسالم، مؤشر السالم العالمي : المصدر) ٢(

Security and Justice (19-20-46)

  ١٣٠ المركز لتحتل ٢٠٢٠ عام مراكز ٦ مصر تقدمت
.٢٠١٩ عام ١٣٦ المركزب مقارنة

)٢(مؤشر السالم العالمي

Fire stations distribution all over Egypt in 2019

(1) Source: Ministry of Interior.
(2) Source: Institute for Economics and Peace, the Global Peace Index 2020.
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NNoo ooff ppoolliiccee.   
ssttaattiioonnss  SSttaattiioonn( )

NNoo ooff pprriissoonnss.   
PPrriissoonn( )

NNoo ooff ffiirree ssttaattiioonnss.    
FFiirree ssttaattiioonn(  )

44984Cairoالقاهرة١

18343Alexandriaاإلسكندرية٢

 11113Port Saidبورسعيد٣

5013Suezالسويس٤

10015Damiettaدمياط٥

24342Dakahliyaالدقهلية٦

24174Sharqiyahالشرقية٧

16956Qalyubiyaالقليوبية٨

15043Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

15156Gharbyahالغربية١٠

12649Menofyaالمنوفية١١

18564Beheraالبحيرة١٢

10022Ismailiaاإلسماعيلية١٣

25353Gizaالجيزة١٤

9041Beni Suefبني سويف١٥

10131Fayoumالفيوم١٦

15339Miniaالمنيا١٧

15132Assiutأسيوط١٨

19039Souhagسوهاج١٩

10120Qenaقنا٢٠

9020Aswanأسوان٢١

6018Luxorاألقصر٢٢

8011Red Seaالبحر األحمر٢٣

5115New Valleyالوادي الجديد٢٤

9014Matrouhمطروح٢٥

1108North Sinaiشمال سيناء٢٦

10021South Sinaiجنوب سيناء٢٧

38348936The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

عدد مراكز وأقسام 
الشرطة (قسم/ مركز)

عدد السجون (سجن)
عدد نقاط اإلطفاء 

(نقطة إطفاء)
المحافظة م



 مصر جمهورية في شرطة مركز / قسمًا ٣٨٣
.٢٠١٩ عامالعربية

.٢٠١٩ عام مصر في إطفاء نقطة ٩٣٦

 2019عامكثافة نقاط اإلطفاء على محافظات الجمهورية

8-0  إطفاء نقاط٨-٠ من• Fire stations                                 

59-34   إطفاء نقطة٥٩-٣٤ من• Fire stations                               

                               

33-9  إطفاء نقطة ٣٣-٩من• Fire stations                                                                  

91-65  إطفاء نقطة ٩١-٦٥ من• Fire stations                                

                               

:)٢٠٢٠يونيو_٢٠١٨يوليو( الفترة خالل

 إنشاء األمني االستقرار تحقيق جُهود شهدت 
 المركزي األمن بقطاع اإلرهاب ُمكافحة وحدة
  غموض كشف اإلطار هذا في وتم الداخلية، بوزارة

  مرتكبي وضبط الخطورة، شديدة جنايات ٥٢٠٨

 تشكيالً  ٢٧٣٢ ضبط وكذا خطف، جريمة ٢٠١

 غير ناري سالح قضية ٩٠٠٥٥ وضبط عصابيا،

 لتصنيع ورشة قضية ١٦٣ وضبط مرخص،

  ضبط في الداخلية وزارة جهود ونجحت األسلحة،

 إرهابية بؤر ١٠٧ وضبط مخدرات، قضية ألف ١١٢

  ٢١٦.٧ نحو تنفيذ وتأمين متهمًا، ٩٩٨ بإجمالي

 في الدولة أمالك على للتعديات إزالة قرار ألف

 قرار ألف ٦٠ على يزيد ما منها القطاعات، مختلف

.٢٠٢٠ يونيو حتى يناير من الفترة في

حصاد الحكومة 

.وزارة الداخلية: المصدر) ١(
.٢٠٢٠معهد االقتصاد والسالم، مؤشر السالم العالمي : المصدر) ٢(

Security and Justice (19-20-46)

  ١٣٠ المركز لتحتل ٢٠٢٠ عام مراكز ٦ مصر تقدمت
.٢٠١٩ عام ١٣٦ المركزب مقارنة

)٢(مؤشر السالم العالمي

Fire stations distribution all over Egypt in 2019

(1) Source: Ministry of Interior.
(2) Source: Institute for Economics and Peace, the Global Peace Index 2020.
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ابتدائية
مأمورية 

جزئية
مأمورية 

كلية
مرور

استئناف 
عالٍ

اإلجمالياقتصادية

FF
iirrsstt  

iinnssttaannccee  

DD
iissttrriicctt  
ccoouurrtt  

FF
uullllccoouurrtt

 

TT
rraaffffiicc  
ccoouurrtt

CC
oouurrttooff

 
 

aappppeeaall  

EE
ccoonnoomm

iicc  
ccoouurrtt  

TT
oottaall

429011136Cairoالقاهرة١

216011121Alexandriaاإلسكندرية٢

 1301005Port Saidبورسعيد٣

1200003Suezالسويس٤

1611009Damiettaدمياط٥

217511127Dakahliyaالدقهلية٦

216410023Sharqiyahالشرقية٧

210120015Qalyubiyaالقليوبية٨

110710019Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

213421123Gharbyahالغربية١٠

110110013Menofyaالمنوفية١١

216910028Beheraالبحيرة١٢

16111111Ismailiaاإلسماعيلية١٣

215110019Gizaالجيزة١٤

18211114Beni Suefبني سويف١٥

16210010Fayoumالفيوم١٦

111510018Miniaالمنيا١٧

213511123Assiutأسيوط١٨

112720022Souhagسوهاج١٩

110301116Qenaقنا٢٠

15310010Aswanأسوان٢١

1520008Luxorاألقصر٢٢

1510007Red Seaالبحر األحمر٢٣

1220005New Valleyالوادي الجديد٢٤

1200003Matrouhمطروح٢٥

1101003North Sinaiشمال سيناء٢٦

1410006South Sinaiجنوب سيناء٢٧

38253672388397The Republic الجمهورية

No. of courts (Court)         (محكمة) عدد المحاكم

المحافظة GGoovveerrnnoorraatteeم

%

63.73

16.88

9.57
5.79

2.022.02

District court  مأمور�ة جزئية Full court  مأمور�ة �لية

First instance   ابتدائية Traffic court  مرور

Court of appeal  است�ناف عاٍل Economic court  اقتصادية

محكمة التوزيع النسبي للمحاكم وفقًا لنوع ال
٢٠١٩

.٢٠١٩ عام مصر في محكمة ٣٩٧

385 390 390 397

2016 2017 2018 2019 


Target…

409
Court

)2016-2019(تطور عدد المحاكم  

  المحاكم إجمالي من %٦٣,٧٣

  %١٦,٨٨ ،جزئية مأمورية محاكم

 .كلية مأمورية محاكم

العدل وزارة: المصدر) ١(

No. of courts (2016-2019)

Relative distribution of courts by court 
type 2019 

 هدًفا األمن منظومة تطوير يأتي

 اعي،االجتم االستقرار لتحقيق أساسيا

 والنمو لالستثمار آمن مناخ وتهيئة

 الحكومة تستهدف لذلك .االقتصادي

:أبرزها النقاط، من العديد

إلنفاذ القومي المشروع استكمال 

 أقسام ميكنة على القائم القانون

.الشرطة ومراكز

األزمات باستغالل يقوم مَن ضبط 

.أسعارها لزيادة السلع بعض باحتكار

ممتلكات على التعدي حاالت مواجهة 

.والصحراوية الزراعية واألراضي الدولة

والمالحة النهرية المالحة حركة تأمين 

.البحرية

Security and Justice (19-20-46)



Justice Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Justice.
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عدد المحميات 
الطبيعية (*) 

عدد محطات الرصد 
البيئي للهواء (محطة)

عدد محطات رصد 
الضوضاء (محطة)

NNoo ooff nnaattuurraall.   
rreesseerrvveess  (*)  

RReesseerrvvee( )

NNoo ooff.  
eennvviirroonnmmeennttaall aaiirr  

mmoonniittoorriinngg  
ssttaattiioonnss SSttaattiioonn ( )

NNoo ooff nnooiissee.   
mmoonniittoorriinngg  

ssttaattiioonnss 
SSttaattiioonn( )

23314Cairoالقاهرة١

081Alexandriaاإلسكندرية٢

 110Port Saidبورسعيد٣

020Suezالسويس٤

020Damiettaدمياط٥

021Dakahliyaالدقهلية٦

032Sharqiyahالشرقية٧

073Qalyubiyaالقليوبية٨

120Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

031Gharbyahالغربية١٠

010Menofyaالمنوفية١١

041Beheraالبحيرة١٢

031Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2910Gizaالجيزة١٤

160Beni Suefبني سويف١٥

220Fayoumالفيوم١٦

020Miniaالمنيا١٧

110Assiutأسيوط١٨

020Souhagسوهاج١٩

020Qenaقنا٢٠

230Aswanأسوان٢١

120Luxorاألقصر٢٢

301Red Seaالبحر األحمر٢٣

300New Valleyالوادي الجديد٢٤

300Matrouhمطروح٢٥

200North Sinaiشمال سيناء٢٦

520South Sinaiجنوب سيناء٢٧

3010235The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية



No. of environmental air monitoring 
stations (2016-2019)

88 88 98 102

120

2016 2017 2018 2019 


Target 
2030

Station

تطور عدد محطات الرصد البيئي للهواء 
 )2019-2016(

.وزارة البيئة: المصدر) ١(
.مركز ييل للقانون والسياسة البيئية، جامعة ييل: المصدر) ٢(

.تشمل محمية جزر نهر النيل في العديد من المحافظات(*) 

  

  عام دولة ١٨٠ بين ٩٤ المركز  في مصر جاءت
 عدة في تقدمًا مصر أحرزت حيث ،٢٠٢٠

 تلوث مواجهة :منها فرعية، مؤشرت
 ،الصحى والصرف الشرب ومياه ،الهواء

 ،البيولوجي والتنوع ،الثقيلة والمعادن
.السمكية والثروة

٢(مؤشر األداء البيئي العالمي(

.٢٠١٩ عام مصر في طبيعية محمية ٣٠

 مصر في للهواء بيئي رصدمحطة ١٠٢
.٢٠١٩ عام

 جديو للهواء البيئي الرصد محطات ثلث
.القاهرة في

 محطات بها المحافظات من فقط %٣٧
 القاهرة منها %٦٨,٥٧ ،الضوضاء لرصد

.والجيزة

 القومية الشبكة محطات عدد زيادة

 محطة، ١٢٠ إلى الهواء نوعية لرصد

 القومية الشبكة محطات عدد وزيادة

 ٤٠إلى الضوضاء مستويات لرصد

 الرصد عمليات غرف وزيادة محطة،

 اتلالنبعاث القومية للشبكة اللحظي

  .غرفة ٢٨٥ إلى الصناعية

 المستهدف وفًقا لبرنامج عمل الحكومة

٢٠٢٢/٢٠٢١خالل عام 

Environment (21-22-47-48)



Environment Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Environment.
(2) Source: Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University.
(*) Including Nile River Islands Reserve in several governorates.
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عدد مصانع تدوير القمامة 
(مصنع)

عدد مواقع الدفن الصحي 
للمخلفات الصلبة (موقع)

NNoo ooff wwaassttee rreeccyycclliinngg.    
ffaaccttoorriieess  FFaaccttoorryy( )

NNoo ooff MMSSWWLLFFss MMuunniicciippaall.   (  
SSoolliidd WWaassttee LLaannddffiillllss  ) 

LLaannddffiillll( )

31Cairoالقاهرة١

31Alexandriaاإلسكندرية٢

 10Port Saidبورسعيد٣

10Suezالسويس٤

31Damiettaدمياط٥

41Dakahliyaالدقهلية٦

31Sharqiyahالشرقية٧

11Qalyubiyaالقليوبية٨

20Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

21Gharbyahالغربية١٠

31Menofyaالمنوفية١١

31Beheraالبحيرة١٢

21Ismailiaاإلسماعيلية١٣

21Gizaالجيزة١٤

30Beni Suefبني سويف١٥

10Fayoumالفيوم١٦

22Miniaالمنيا١٧

20Assiutأسيوط١٨

11Souhagسوهاج١٩

20Qenaقنا٢٠

20Aswanأسوان٢١

12Luxorاألقصر٢٢

13Red Seaالبحر األحمر٢٣

22New Valleyالوادي الجديد٢٤

10Matrouhمطروح٢٥

01North Sinaiشمال سيناء٢٦

12South Sinaiجنوب سيناء٢٧

5224The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

No. of MSWLFs (Municipal Solid Waste Landfills) 
(2016-2019)  

10 10

17

24

2016 2017 2018 2019

Landfill 

ة تطور عدد مواقع الدفن الصحي للمخلفات الصلب
)2019-2016(

مصانع تدوير القمامة على محافظات الجمهوريةكثافة
٢٠١٩عام 

   مصنع ١-٢من•

                                  مصانع ٤•

                               

                                  مصنع ٠ •

                                 مصانع ٣ •

                               

وزارة البيئة: المصدر) ١(
.٢٠٢١جيرمان واتش، مؤشر أداء تغير المناخ  مؤسسة: المصدر) ٢(

  مؤشر في دولة ٦١ بين ٢٢ المركز مصر احتلت

  .٢٠٢١ المناخ تغير أداء

)٢(مؤشر أداء تغير المناخ

 للدفن موقعًا ٢٤و ،القمامة لتدوير مصنعًا ٥٢

  بزيادة ،٢٠١٩ عام الصلبة للمخلفات الصحي

  .٢٠١٦ بعام مقارنة موقعًا ١٤

 والمؤسسي التشريعي اإلطار تطوير تم

 ءإنشا واستكمال المخلفات، إدارة لمنظومة

 يهدف والذي المخلفات، إدارة تنظيم جهاز

 اتالعملي جميع ومراقبة ومتابعة تنظيم إلى

.اومحلي مركزيا المخلفات بإدارة المتعلقة

Environment (21-22-47-48)



Environment Data 2019 (1)

Waste recycling factories distribution all over 
governorates in 2019

(1) Source: Ministry of Environment.
(2) Source: Germanwatch Organization, Climate Change Performance Index 2021.
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عدد السيارات المحولة للعمل 
بالغاز الطبيعي (ألف سيارة)

عدد أتوبيسات هيئة النقل العام 
العاملة بالغاز الطبيعي (أتوبيس)

NNoo ooff vveehhiicclleess ccoonnvveerrtteedd.    
ttoo ooppeerraattee oonn nnaattuurraall ggaass     

TThhoouussaanndd ccaarrss(  )

NNoo ooff nnaattuurraall ggaass bbuusseess ooff.      
PPuubblliicc TTrraannssppoorrtt AAuutthhoorriittyy   

BBuuss( )

8032Cairoالقاهرة١

2051Alexandriaاإلسكندرية٢

 170Port Saidبورسعيد٣

120Suezالسويس٤

20Damiettaدمياط٥

160Dakahliyaالدقهلية٦

160Sharqiyahالشرقية٧

30Qalyubiyaالقليوبية٨

10Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

110Gharbyahالغربية١٠

70Menofyaالمنوفية١١

70Beheraالبحيرة١٢

140Ismailiaاإلسماعيلية١٣

6630Gizaالجيزة١٤

100Beni Suefبني سويف١٥

50Fayoumالفيوم١٦

40Miniaالمنيا١٧

20Assiutأسيوط١٨

30Souhagسوهاج١٩

10Qenaقنا٢٠

00Aswanأسوان٢١

00Luxorاألقصر٢٢

20Red Seaالبحر األحمر٢٣

00New Valleyالوادي الجديد٢٤

00Matrouhمطروح٢٥

20North Sinaiشمال سيناء٢٦

00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

301.00113The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر) ١(

Environment (21-22-47-48)

No. of vehicles converted to operate on 
natural gas (2016-2019)

227.64 236.80
258.25

301.00

2016 2017 2018 2019

Thousand cars

للعمل بالغاز تطور عدد السيارات المحولة
)2016-2019(الطبيعي 

 الطبيعي بالغاز تعمل سيارة ألف ٣٠١
  .٢٠١٩ عام مصر في

 للعمل المحولة السيارات من %٥٥,٠٠ 

 والجيزةالقاهرة في توجد الطبيعي بالغاز
.واإلسكندرية

 المحولة السيارات في زيادة %٣٢,٢٣
.٢٠١٦ بعام مقارنة الطبيعي بالغاز للعمل

 نقل أتوبيسات بها فقط محافظات ٣

 :هي ،٢٠١٩ عام الطبعي بالغاز تعمل عام
.واإلسكندرية والجيزة، القاهرة،

 خالل تراخيص إصدار من الحد الدولة قررت

 تعمل السيارة كانت إذا إال القادمة الفترة

 حون الدولة لتوجه ترسيخاً الطبيعي؛ بالغاز

 الجديدة الطاقة مصادر على االعتماد زيادة

.التقليدي الوقود عن كبديل

 :اآلتي تم )٢٠٢٠يونيو _٢٠١٨ يوليو ( الفترة خالل

 ١٠٤و ،للهواء النوعي للرصد محطة ١٢ تركيب

 يدوتنف ،الصناعية االنبعاثات لرصد نقاط

  لعدد البيئي اإلصحاح خطط

ةكفاء ورفع ،البترولية لألنشطة موقعًا ١١

 ،محافظات بعدة المخلفات لتدوير مصانع ٥ 

 ثابتة وسيطة محطات إنشاء جانب إلى

  ١٥٣ تركيب من واالنتهاء ،أخرى بمحافظات

.وإنتاجه الفحم لمكامير مطورًا نموذجًا

حصاد الحكومة

   
Environment Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Petroleum and Mineral Resources. 
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عدد مراكز تحويل السيارات 
للعمل بالغاز الطبيعي (مركز)

عدد محطات تموين المركبات 
بالغاز الطبيعي (محطة)

NNoo ooff nnaattuurraall ggaass vveehhiiccllee.     
ccoonnvveerrssiioonn cceenntteerrss   

CCeenntteerr( ) 

NNoo ooff nnaattuurraall ggaass.    
ffuueelliinngg ssttaattiioonnss  SSttaattiioonn( )

1658Cairoالقاهرة١

520Alexandriaاإلسكندرية٢

 213Port Saidبورسعيد٣

37Suezالسويس٤

23Damiettaدمياط٥

510Dakahliyaالدقهلية٦

47Sharqiyahالشرقية٧

14Qalyubiyaالقليوبية٨

11Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

34Gharbyahالغربية١٠

33Menofyaالمنوفية١١

23Beheraالبحيرة١٢

36Ismailiaاإلسماعيلية١٣

824Gizaالجيزة١٤

24Beni Suefبني سويف١٥

26Fayoumالفيوم١٦

24Miniaالمنيا١٧

12Assiutأسيوط١٨

23Souhagسوهاج١٩

11Qenaقنا٢٠

12Aswanأسوان٢١

10Luxorاألقصر٢٢

24Red Seaالبحر األحمر٢٣

00New Valleyالوادي الجديد٢٤

00Matrouhمطروح٢٥

23North Sinaiشمال سيناء٢٦

00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

74192The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

No. of natural gas vehicle conversion 
centers (2016-2019)  

72 71 72 74

2016 2017 2018 2019

Center

تطور عدد مراكز تحويل السيارات للعمل  
)2016-2019(بالغاز الطبيعي 

Station

183 186 187 192

2016 2017 2018 2019

No. of natural gas fueling stations 
(2016-2019)

تطور عدد محطات تموين المركبات بالغاز 
)2016-2019(الطبيعي 

وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر) ١(

 ازبالغ للعمل السيارات لتحويل مركزًا ٧٤ 

  .مصر في الطبيعي

 بالغاز المركبات لتموين محطة ١٩٢

  .الطبيعي

 المركبات تموين محطات من %٥٣,١٣ 

 :هي ،محافظات ٣ في توجد الطبيعي بالغاز

  .واإلسكندرية والجيزة، القاهرة،

 المركبات تموين محطات عدد زيادة رغم

  بعام بالمقارنة )محطات ٩(الطبيعي بالغاز

 إلى أدى المحولة السيارات زيادة فإن ،٢٠١٦

  من المركبات تموين محطة نصيب ارتفاع

 ،٢٠١٦ عام محطة /سيارة ١٢٤٣,٩٠

.٢٠١٩ عام محطة /سيارة  ١٥٦٧,٧٠ليصبح

Environment (21-22-47-48)

   
Environment Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Petroleum and Mineral Resources. 
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عدد قصور وبيوت الثقافة 
إجمالي عدد المكتبات(*)(مكتبة)(قصر وبيت ثقافة)

NNoo ooff ccuullttuurree ppaallaacceess &&.     
hhoouusseess CCuullttuurree ppaallaaccee &&(    

hhoouussee)

TToottaall nnuummbbeerr ooff lliibbrraarriieess    (*)  
LLiibbrraarryy( )

2835Cairoالقاهرة١

94Alexandriaاإلسكندرية٢

 97Port Saidبورسعيد٣

81Suezالسويس٤

816Damiettaدمياط٥

2618Dakahliyaالدقهلية٦

2312Sharqiyahالشرقية٧

1613Qalyubiyaالقليوبية٨

165Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1321Gharbyahالغربية١٠

2010Menofyaالمنوفية١١

2020Beheraالبحيرة١٢

77Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1730Gizaالجيزة١٤

89Beni Suefبني سويف١٥

514Fayoumالفيوم١٦

1514Miniaالمنيا١٧

1912Assiutأسيوط١٨

163Souhagسوهاج١٩

1313Qenaقنا٢٠

1811Aswanأسوان٢١

1115Luxorاألقصر٢٢

113Red Seaالبحر األحمر٢٣

136New Valleyالوادي الجديد٢٤

62Matrouhمطروح٢٥

107North Sinaiشمال سيناء٢٦

91South Sinaiجنوب سيناء٢٧

374309The Republic

GGoovveerrnnoorraattee المحافظة م

الجمهورية



No. of culture palaces (2016-2019) 

124
133 135 148

2016 2017 2018 2019

Culture palace 

)2016-2019(تطور عدد قصور الثقافة  

Culture house

213 204 206
226

2016 2017 2018 2019

No. of culture houses (2016-2019)
)2016-2019(تطور عدد بيوت الثقافة 

.وزارة الثقافة: المصدر) ١(
.المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم) ٢(
.٢٠١٨تشمل المكتبات العامة والمتخصصة والجامعية والمعاهد، وآخر بيان متاح عام   )*(

  ،مصر في ثقافة وبيت قصر  ٣٧٤

 مقارنة ثقافة وبيت قصر ٣٣ بزيادة

.٢٠١٨ بعام

.٢٠١٨ عام مصر في  مكتبة  ٣٠٩

 مرخصة خاصة تلفزيونية قناة  ٦٠

 مصر بجمهورية النشاط لمزاولة
)٢(.العربية

 مصر بجمهورية مرخصة صحيفة  ٥٤٢

)٢(.٢٠٢٠ /١ /١ حتى العربية

Culture, Antiquities and Media (8-23-24)

   
Culture Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Culture.
(2) Source: Supreme Council for Media Regulation. 
(*) liberaries  include  general, specialized, university, and institute libraries, and last statement is of 2018.
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عدد المتاحف(٢)(متحف)
عدد دور المسارح 

العامة(مسرح)

NNoo. ooff mmuusseeuummss  (2) 
(MMuusseeuumm)

TToottaall nnuummbbeerr ooff ppuubblliicc    
tthheeaatteerrss TThheeaatteerr( )

1328Cairoالقاهرة١

412Alexandriaاإلسكندرية٢

 02Port Saidبورسعيد٣

11Suezالسويس٤

05Damiettaدمياط٥

04Dakahliyaالدقهلية٦

16Sharqiyahالشرقية٧

03Qalyubiyaالقليوبية٨

18Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

19Gharbyahالغربية١٠

00Menofyaالمنوفية١١

13Beheraالبحيرة١٢

14Ismailiaاإلسماعيلية١٣

35Gizaالجيزة١٤

10Beni Suefبني سويف١٥

14Fayoumالفيوم١٦

24Miniaالمنيا١٧

02Assiutأسيوط١٨

14Souhagسوهاج١٩

07Qenaقنا٢٠

213Aswanأسوان٢١

25Luxorاألقصر٢٢

15Red Seaالبحر األحمر٢٣

13New Valleyالوادي الجديد٢٤

22Matrouhمطروح٢٥

13North Sinaiشمال سيناء٢٦

16South Sinaiجنوب سيناء٢٧

41148The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

وزارة الثقافة : المصدر) ١(
وزارة السياحة واآلثار: المصدر) ٢(

 مصر في عاما مسرحًا ١٤٨و،متحًفا ٤١

 .٢٠١٩ عام

على محافظات الجمهورية عام   المسارح العامة توزيع
٢٠١٩

مسرح دار ١١-١ من•

مسرح دار ٦٤-٣٩ من•

                               

مسرح دار ٣٨-١٢من•

مسرح دار ٩١-٦٥ من•

                               

بالمحافظات ثقافيَّا صرحًا ١٩ تطوير إعادة.

وإبداعية تعليمية مشروعات ٥ افتتاح 

 بسور مكتبات ٥ وافتتاح الفنون، بأكاديمية

.الفنون أكاديمية

٣٠٠و مليون منها استفاد فعلي نشاط ألف ٣٥ 

 اداستف إلكتروني نشاط ألف ٤٩و مواطن، ألف

.مواطن ماليين ٥ منها

تم عرض ليلة ١٧٥٣ ب مسرحيَّا عرضًا ٣٢٥ 

.الجمهورية مستوى على تنفيذها

مرة ألول وصلت للكتاب، معرض ١٠٠ 

  مصر، بصعيد محافظات ٤ في قرية ٢٤ل

 الدار-نيودلهي( :هي دولية، معارض ٤و

.)والشارقة مسقط -البيضاء

٢٠٢٠حصاد وزارة الثقافة 

Culture, Antiquities and Media  (8-23-24)



Culture Data 2019 (1)

Public theaters distribution all over the 
governorates in 2019 

(1) Source: Ministry of Culture.
(2) Source: Ministry of Tourism and Antiquities.
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1-11  Theaters12-38  Theaters

39-64 Theaters65-91 Theaters
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عدد األندية 
الرياضية (*) (نادٍ)

عدد المالعب 
الرياضية (ملعب)

عدد االستادات 
الرياضية (استاد)

عدد الصاالت 
المغطاة (صالة 

مغطاة)

NNoo ooff.  
ssppoorrttiinngg 

cclluubbss (*) CClluubb( )

NNoo ooff ssppoorrttiinngg.   
ppllaayyggrroouunnddss 
PPllaayyggrroouunndd( )

NNoo ooff ssppoorrttiinngg.   
ssttaaddiiuummss  
SSttaaddiiuumm( )

NNoo ooff iinnddoooorr.   
ssppoorrttiinngg hhaallllss  

HHaallll( )

86465149Cairoالقاهرة١

101222117Alexandriaاإلسكندرية٢

 193915Port Saidبورسعيد٣

164615Suezالسويس٤

113713Damiettaدمياط٥

368913Dakahliyaالدقهلية٦

266716Sharqiyahالشرقية٧

204615Qalyubiyaالقليوبية٨

215712Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

287713Gharbyahالغربية١٠

344114Menofyaالمنوفية١١

245013Beheraالبحيرة١٢

217813Ismailiaاإلسماعيلية١٣

39149011Gizaالجيزة١٤

172812Beni Suefبني سويف١٥

294811Fayoumالفيوم١٦

156114Miniaالمنيا١٧

195014Assiutأسيوط١٨

366611Souhagسوهاج١٩

154012Qenaقنا٢٠

344511Aswanأسوان٢١

181700Luxorاألقصر٢٢

234510Red Seaالبحر األحمر٢٣

92011New Valleyالوادي الجديد٢٤

344100Matrouhمطروح٢٥

192810North Sinaiشمال سيناء٢٦

71011South Sinaiجنوب سيناء٢٧

757196224136The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم



.الشباب والرياضة وزارة: المصدر) ١(
.عدد األندية الرياضية األعضاء باالتحادات الرياضية(*) 

:٢٠١٩ عام مصر في يوجد

.رياضيا ناديًا ٧٥٧   

.رياضيا استادًا ٢٤  

.رياضيا ملعبًا ١٩٦٢ 

.مغطاة صالة ١٣٦ 

 تم )٢٠٢٠ يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 :اآلتي

 نامجبر لتنفيذ الكلية التكلفة بلغت •

 ٣.٣    نحو الرياضية األساسية البنية

 آتالمنش تنفيذ وتكلفة جنيه، مليارات

.جنيه مليون ٨٤٤ نحو الشبابية

١٢ وتطوير مفتوحًا، ملعبًا ٨١ تنفيذ•

 المغطاة الصالة وتطوير آخر، ملعبًا 

.طنطا باستاد

.سباحة حمامات ٥ تنفيذ•

 الرياضية المدينة إنشاء من االنتهاء•

.جنيه مليون ٢٥٥ بتكلفة ببورسعيد

 األسمرات، في شبابية مدن ٣ تطوير•

  ٤٩٠         وتطوير والغردقة، البر، ورأس
.خماسيا ملعبًا

ج تســتهدف الحكومــة التوســع فــي برنــام•

ز اكتشـــــاف الموهـــــوبين رياضـــــيا، وتعزيـــــ

وتطــــــــوير مشــــــــاركاتهم وأدائهــــــــم فــــــــي 

.يةالبطوالت المحلية واإلقليمية والدول

حصاد الحكومة 

Youth and Sports (25) 



Youth and Sports Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Sports and Youth.
(*) No. of sports clubs that are members of sports federations.
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عدد مراكز الشباب 
(مركز شباب)

عدد األعضاء بمراكز 
الشباب (ألف عضو)

عدد مكتبات مراكز 
الشباب (مكتبة)

NNoo ooff yyoouutthh.   
cceenntteerrss  YYoouutthh(  

cceenntteerr)

NNoo ooff yyoouutthh.   
cceenntteerrss ' 
mmeemmbbeerrss  
TThhoouussaanndd(  
mmeemmbbeerrss )

NNoo ooff yyoouutthh.   
cceenntteerrss lliibbrraarriieess'  

LLiibbrraarryy( )

75725.2870Cairoالقاهرة١

5259.0040Alexandriaاإلسكندرية٢

 2323.3815Port Saidبورسعيد٣

2735.5823Suezالسويس٤

101137.1078Damiettaدمياط٥

430750.00250Dakahliyaالدقهلية٦

379140.25295Sharqiyahالشرقية٧

206220.26142Qalyubiyaالقليوبية٨

242157.59126Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

282150.32211Gharbyahالغربية١٠

285274.82179Menofyaالمنوفية١١

381261.67266Beheraالبحيرة١٢

11333.9076Ismailiaاإلسماعيلية١٣

209540.30161Gizaالجيزة١٤

175102.35143Beni Suefبني سويف١٥

138104.09117Fayoumالفيوم١٦

159130.0085Miniaالمنيا١٧

170122.03160Assiutأسيوط١٨

175680.40159Souhagسوهاج١٩

18485.9898Qenaقنا٢٠

194150.47188Aswanأسوان٢١

9254.0578Luxorاألقصر٢٢

1920.2712Red Seaالبحر األحمر٢٣

7056.6550New Valleyالوادي الجديد٢٤

9615.8445Matrouhمطروح٢٥

7128.4239North Sinaiشمال سيناء٢٦

264.0912South Sinaiجنوب سيناء٢٧

43745064.103118The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم



%

Library

2627 2627 2639

3118

2016 2017 2018 2019

4211 4260 4272
4374

2016 2017 2018 2019

Youth center

)2016-2019(تطور عدد مراكز الشباب  

)2016-2019(تطور عدد مكتبات مراكز الشباب 

 مراكز في مكتبات بوجود االهتمام زيادة 

 مقارنةً جديدة مكتبة ٤٩١ وإضافة الشباب،

  مكتبة ٣١١٨  اإلجمالي ليصبح ،٢٠١٦ بعام

. ٢٠١٩ عام

.الشباب والرياضة وزارة: المصدر) ١(

No. of youth centers (2016-2019)

9.50

90.50

In Cities باملدن In Villages  بالقرى

٢٠١٨التوزيع النسبي لمراكز الشباب عام 
Relative distribution of youth centers 

in 2018 

No. of youth centers' libraries 
(2016-2019)

 ،٢٠١٩ عام مصر في شباب ركزم ٤٣٧٤ 

 ،٢٠١٦ بعام مقارنةً مركزًا ١٦٣ بزيادة

.مصري شاب ماليين ٥,٠٦ منها يستفيد

 %٩,٥٠ مقابل القرى، في منها %٩٠,٥٠
.المدن في

Youth and Sports (25) 

(1) Source: Ministry of Youth and Sports.



Youth and Sports Data 2019 (1)

92

ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ددوورر  االلععببااددةة
Worship Places



ااألألننششططةة  ااالالججتتممااععييةة

SSoocciiaall  AAccttiivviittiieess

ددوورر  االلععببااددةة
Worship Places





101

NNoo ooff.  
ggoovveerrnnmmeennttaall  
mmoossqquueess 
MMoossqquuee( )

NNoo ooff ccoommmmuunniittyy.   
mmoossqquueess 
MMoossqquuee( )

TToottaall 

24597363195Cairoالقاهرة١

20678782945Alexandriaاإلسكندرية٢

 245136381Port Saidبورسعيد٣

280258538Suezالسويس٤

9945931587Damiettaدمياط٥

477114236194Dakahliyaالدقهلية٦

9063200211065Sharqiyahالشرقية٧

243716514088Qalyubiyaالقليوبية٨

403514025437Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

33937414134Gharbyahالغربية١٠

409410945188Menofyaالمنوفية١١

8586314111727Beheraالبحيرة١٢

18694702339Ismailiaاإلسماعيلية١٣

342918275256Gizaالجيزة١٤

25839343517Beni Suefبني سويف١٥

321910434262Fayoumالفيوم١٦

464213726014Miniaالمنيا١٧

568713327019Assiutأسيوط١٨

685511758030Souhagسوهاج١٩

39949894983Qenaقنا٢٠

13814811862Aswanأسوان٢١

12885641852Luxorاألقصر٢٢

150240390Red Seaالبحر األحمر٢٣

391140531New Valleyالوادي الجديد٢٤

5766881264Matrouhمطروح٢٥

8802161096North Sinaiشمال سيناء٢٦

175281456South Sinaiجنوب سيناء٢٧

7954325807105350The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

عدد المساجد 
الحكومية (مسجد)

عدد المساجد األهلية 
(مسجد)

اإلجمالي



No. of community mosques (2016-2019)

Thousand mosques 

20.36 23.74 25.10 25.81

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٩ - ٢٠١٦(تطور عدد المساجد األهلية 

٢٠١٩النسبي للمساجد  التوزيع
Relative distribution of mosques 2019

%

75.50

24.50

Governmental mosques املساجد ا���ومية

Community mosques املساجد األ�لية

٢٠١٩كثافة المساجد على محافظات الجمهورية عام 

زيادة في  المساجد األهلية  % ٢٦,٧٧

.٢٠١٦مقارنة بعام 

.األوقاف المصرية وزارة: المصدر) ١(

 عام       مصر في مسجد آالف ١٠٥,٣٥

٢٠١٩ .

 حكومية، مصر في المساجد من %٧٥

.أهلية منها %٢٥ و

381-0مسجدًا ٣٨١-٠ من• mosques

4163-382 ا ًمسجد ٤١٦٣-٣٨٢من• mosques                             

7945-4164مسجدًا ٧٩٤٥-٤١٦٤ من• mosques

11727-7946  مسجدًا ١١٧٢٧-٧٩٤٦ من• mosques                             

Worship Places (26-27)



Data of Worship Places 2019 (1)

Mosques distribution all over Egypt in 
2019

(1) Source: Ministry of Awqaf (Religious Endowments). 
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(٢) الكنائس واألديرة (كنيسة ودير)عدد دور تحفيظ القرآن (دار)

NNoo ooff QQuurraann.   
rreecciittaattiioonn mmeemmoorriizzaattiioonn/  

cceenntteerrss  CCeenntteerr( )

NNoo. ooff cchhuurrcchheess aanndd   
mmoonnaasstteerriieess  (2) 

(CChhuurrcchh && mmoonnaasstteerryy)

99387Cairoالقاهرة١

55110Alexandriaاإلسكندرية٢

 1822Port Saidبورسعيد٣

1412Suezالسويس٤

818Damiettaدمياط٥

15239Dakahliyaالدقهلية٦

17080Sharqiyahالشرقية٧

9481Qalyubiyaالقليوبية٨

8916Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

11354Gharbyahالغربية١٠

233126Menofyaالمنوفية١١

153133Beheraالبحيرة١٢

6525Ismailiaاإلسماعيلية١٣

124202Gizaالجيزة١٤

126121Beni Suefبني سويف١٥

8678Fayoumالفيوم١٦

1458694Miniaالمنيا١٧

149464Assiutأسيوط١٨

85133Souhagسوهاج١٩

2677Qenaقنا٢٠

8745Aswanأسوان٢١

7040Luxorاألقصر٢٢

3214Red Seaالبحر األحمر٢٣

535New Valleyالوادي الجديد٢٤

118Matrouhمطروح٢٥

437North Sinaiشمال سيناء٢٦

3511South Sinaiجنوب سيناء٢٧

37212992The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

 مصر في وديرًا كنيسة ٢٩٩٢

.٢٠١٩ عام

 توجدواألديرةالكنائس من%٣٨,٧٠

.وأسيوط المنيا محافظتي في

.وزارة األوقاف المصرية: المصدر) ١(
.مراكز المعلومات بالمحافظات: المصدر) ٢(

Worship Places (26-27)

 لغرس اعتمادها تم قرآنية مدرسة ١٦٠

 هاعدد إجمالي ليصل األخالقية، القيم

 مدرسة ١٢٦٠  إلى الكبري بالمساجد

.قرآنية

 تسييرها تم دعوية قافلة ٢٧

 والمناطق الحدودية للمحافظات

 وندوة محاضرة ١٣٢٨ عقد وتم النائية،

 الشرعية غير الهجرة مخاطر من للحد

. بالبشر واإلتجار

 بتكلفة مسجدًا ١٠٢٣ وتجديد إحالل

 رقم وافتتاح جنيه، مليون ٨١٣,٤ بلغت

 ٦٤٠      بلغ المساجد من قياسي

 وإطالق ،أشهر ٤ في مسجدًا

 ىاألعل بالمجلس الثقافي الصالون

.اإلسالمية للشؤون

٢٠٢٠حصاد قطاع األوقاف 



Data of Worship Places 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Awqaf (Religious Endowments).
(2) Source: Governorates Information Centers.
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نسبة اإلناث إلجمالي السكان 
(%%)

متوسط سن الزواج األول للزوجة 
(سنة)

FFeemmaalleess (%% ooff ttoottaall   
ppooppuullaattiioonn)

Average age of female’s 
ffiirrsstt mmaarrrriiaaggee  YYeeaarr( )

48.2028.6Cairoالقاهرة١

48.7028.1Alexandriaاإلسكندرية٢

 48.6527.5Port Saidبورسعيد٣

48.7026.6Suezالسويس٤

48.6624.8Damiettaدمياط٥

49.1524.2Dakahliyaالدقهلية٦

48.5623.4Sharqiyahالشرقية٧

48.4024.8Qalyubiyaالقليوبية٨

48.8524.0Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

48.9224.2Gharbyahالغربية١٠

48.4823.4Menofyaالمنوفية١١

48.4823.8Beheraالبحيرة١٢

48.4525.5Ismailiaاإلسماعيلية١٣

48.1324.5Gizaالجيزة١٤

48.4722.9Beni Suefبني سويف١٥

47.9323.1Fayoumالفيوم١٦

48.4722.9Miniaالمنيا١٧

48.3623.7Assiutأسيوط١٨

48.3023.4Souhagسوهاج١٩

48.7024.0Qenaقنا٢٠

49.2025.5Aswanأسوان٢١

48.4725.0Luxorاألقصر٢٢

48.0526.2Red Seaالبحر األحمر٢٣

48.6624.7New Valleyالوادي الجديد٢٤

47.7325.6Matrouhمطروح٢٥

49.1124.7North Sinaiشمال سيناء٢٦

48.3725.8South Sinaiجنوب سيناء٢٧

48.5024.9The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية



.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ١(

51.50

48.50

Males    ذ�ور Females     إناث

%

٢٠١٩ التوزيع النسبي للسكان وفقًا للنوع عام

 إلجمالي اإلناث نسبة %٤٨,٥٠

.٢٠١٩ عام السكان

 الزواج سن متوسط هو سنة ٢٤,٩

  .٢٠١٩ عام للزوجة األول

 في اإلناث نسبة هي %٤٩,٢٠

 أعلى وهي أسوان محافظة

.بالجمهورية المحافظات

 في للزوجة األول الزواج سن ارتفاع

 واإلسكندرية، القاهرة، محافظات

.وبورسعيد



Status of Women Data 2019 (1)

Relative distribution of population 
according to gender in 2019 

Status of Women(2-11-15-28-29-30-32) 

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
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معدل األمية بين اإلناث 
(10 سنوات فأكثر) (1) (%)

نسبة اإلناث بالتعليم الفني إلجمالي تالميذ 
التعليم الفني(2) (%)

FFeemmaallee iilllliitteerraaccyy rraattee   
(+10 yyeeaarrss ) (1) (%%)

PPeerrcceennttaaggee ooff ffeemmaalleess iinn tteecchhnniiccaall     
eedduuccaattiioonn (2) (%% ooff ttoottaall tteecchhnniiccaall   

eedduuccaattiioonn ssttuuddeennttss )

18.243.91Cairoالقاهرة١

21.540.51Alexandriaاإلسكندرية٢

 15.140.88Port Saidبورسعيد٣

16.741.76Suezالسويس٤

18.844.92Damiettaدمياط٥

25.344.53Dakahliyaالدقهلية٦

28.145.57Sharqiyahالشرقية٧

26.044.73Qalyubiyaالقليوبية٨

30.844.49Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

24.845.00Gharbyahالغربية١٠

23.442.27Menofyaالمنوفية١١

37.543.38Beheraالبحيرة١٢

21.939.67Ismailiaاإلسماعيلية١٣

28.438.87Gizaالجيزة١٤

35.445.48Beni Suefبني سويف١٥

37.036.30Fayoumالفيوم١٦

41.843.79Miniaالمنيا١٧

38.940.06Assiutأسيوط١٨

37.841.49Souhagسوهاج١٩

35.433.90Qenaقنا٢٠

21.941.93Aswanأسوان٢١

29.540.15Luxorاألقصر٢٢

13.342.16Red Seaالبحر األحمر٢٣

17.040.86New Valleyالوادي الجديد٢٤

37.514.18Matrouhمطروح٢٥

26.932.72North Sinaiشمال سيناء٢٦

17.331.84South Sinaiجنوب سيناء٢٧

28.742.12The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

م الفني التوزيع النسبي للتالميذ بالتعلي
٢٠٢٠/٢٠١٩وفًقا للنوع 

Relative distribution of technical education 
students by gender 2019/2020 

57.88

42.12

Males    ذ�ور Females     إناث

%



.الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار: المصدر) ١(
.وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : المصدر) ٢(

0.29

2.77

0.20

2.57

Primary  Preparatory 

Males  ذ�ور Females إناث

%

عدادي نسبة التسرب من التعليم االبتدائي واإل
٢٠١٩/٢٠١٨وفًقا للنوع 

Dropout rate in primary and preparatory 
stages according to gender 2018/2019 

Status of Women(2-11-15-28-29-30-32) 

  عام اإلناث أمية معدل متوسط %٢٨,٧

٢٠٢٠/٢٠١٩.

 يالفن بالتعليم اإلناث نسبة %٤٢,١٢

 مبالتعلي المقيدين التالميذ إجمالي من

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام الفني


Status of Women Data 2019/2020 

(1) Source: General Authority for Literacy and Adult Education.
(2) Source: Ministry of Education and Technical Education.
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نسبة اإلناث المقيدات 
بالتعليم العالي (1) (*) (%)

نسبة اإلناث إلجمالي 
المتدربين بمراكز 

التدريب المهني (2) (**) 
(%%)

نسبة اإلناث إلجمالي 
الباحثين بالمؤسسات 

البحثية (3) (%)

PPeerrcceennttaaggee ooff  
ffeemmaalleess (%% ooff ttoottaall  
nnoo. ooff eennrroolllleedd  

ssttuuddeennttss iinn hhiigghheerr   
eedduuccaattiioonn) (1) (*)

PPeerrcceennttaaggee ooff  
ffeemmaalleess (%% ooff ttoottaall  
nnoo. ooff ttrraaiinneeeess iinn   
vvooccaattiioonnaall ttrraaiinniinngg  

cceenntteerrss) (2) (**)

PPeerrcceennttaaggee ooff  
ffeemmaalleess (%% ooff ttoottaall  
rreesseeaarrcchheerrss iinn  

rreesseeaarrcchh  
iinnssttiittuuttiioonnss ) (3)

45.3819.1554.17Cairoالقاهرة١

50.9321.0454.85Alexandriaاإلسكندرية٢

 55.518.6756.19Port Saidبورسعيد٣

51.473.0236.79Suezالسويس٤

45.2554.2634.27Damiettaدمياط٥

51.7512.7449.56Dakahliyaالدقهلية٦

52.0519.1346.66Sharqiyahالشرقية٧

49.9119.0843.94Qalyubiyaالقليوبية٨

60.7360.4643.16Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

45.7726.4253.79Gharbyahالغربية١٠

52.6442.9648.26Menofyaالمنوفية١١

55.2836.0342.24Beheraالبحيرة١٢

49.8024.2752.79Ismailiaاإلسماعيلية١٣

48.0112.9760.84Gizaالجيزة١٤

52.2036.3349.77Beni Suefبني سويف١٥

59.7274.8149.91Fayoumالفيوم١٦

57.597.5543.98Miniaالمنيا١٧

47.6257.8235.56Assiutأسيوط١٨

51.8850.0642.56Souhagسوهاج١٩

46.9852.9437.53Qenaقنا٢٠

45.3814.3234.68Aswanأسوان٢١

75.7070.3670.21Luxorاألقصر٢٢

25.3187.7434.48Red Seaالبحر األحمر٢٣

66.929.2849.03New Valleyالوادي الجديد٢٤

55.2568.5261.70Matrouhمطروح٢٥

39.3687.7136.10North Sinaiشمال سيناء٢٦

28.4275.760.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

49.3623.8250.89The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

0
49.36



 المقيدات اإلناث نسبة %٤٩,٣٦

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام العالي بالتعليم

 إجمالي من اإلناث نسبه %٢٣,٨٢

 امع المهني التدريب بمراكز المتدربين

٢٠١٩/٢٠١٨.

 بالمؤسسات اإلناث نسبة %٥٠,٨٩

.٢٠١٩ عام البحثية

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر) ١(
.وزارة القوى العاملة: المصدر) ٢(
.أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: المصدر) ٣(

.٢٠٢٠/٢٠١٩بيان عام (*) 
.٢٠١٩/٢٠١٨بيان عام  (**)

Status of Women(2-11-15-28-29-30-32) 

عليم التوزيع النسبي للطالب الملتحقين بالت
* ٢٠٢٠/٢٠١٩ العالي وفقًا للنوع

50.64

49.36

Males    ذ�ور Females     إناث

Relative distribution of students enrolled 
in higher education by gender in 

2019/2020 *
%

.يشمل األزهر *

68.38

31.62

Males  ذ�ور Females إناث

%

معاهد التوزيع النسبي للطالب المقيدين بال 
٢٠٢٠/٢٠١٩الحكومية والخاصة 

Relative distribution of students enrolled in 
governmental and private higher institutes 

2019/2020


Status of Women Data 2019

(1) Source: Ministry of Higher Education and Scientific Research.
(2) Source: Ministry of Manpower.
(3) Source: The Academy of Scientific Research.
(*) 2019/2020 Statement.
(**) 2018/2019 Statement.

* Including Al-Azhar.
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معدَّل البطالة بين 
اإلناث (15-64 سنة) (%)

نسبة مساهمة اإلناث 
في قوة العمل (١٥ سنة 

فأكثر) (%)

نسبة اإلناث إلجمالي 
المشتغلين (١٥ سنة 

فأكثر) (%)

FFeemmaallee  
uunneemmppllooyymmeenntt rraattee  

(15-64 yyeeaarrss ) (%%)

PPeerrcceennttaaggee ooff  
ffeemmaalleess (%% ooff ttoottaall  
llaabboorr ffoorrccee ) (aaggeess 

+15)

PPeerrcceennttaaggee ooff  
ffeemmaalleess (%% ooff ttoottaall  
nnoo. ooff eemmppllooyyeedd  

ppeerrssoonnss) (aaggeess +15)

25.619.9016.71Cairoالقاهرة١

24.219.0316.19Alexandriaاإلسكندرية٢

 25.722.9819.56Port Saidبورسعيد٣

27.720.0417.00Suezالسويس٤

39.320.3915.68Damiettaدمياط٥

19.015.5513.33Dakahliyaالدقهلية٦

34.120.3414.93Sharqiyahالشرقية٧

19.820.2217.80Qalyubiyaالقليوبية٨

13.525.3823.48Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

14.623.6921.62Gharbyahالغربية١٠

9.624.5523.41Menofyaالمنوفية١١

19.816.5414.26Beheraالبحيرة١٢

25.823.5519.18Ismailiaاإلسماعيلية١٣

24.113.6111.20Gizaالجيزة١٤

16.424.5821.69Beni Suefبني سويف١٥

7.615.9115.23Fayoumالفيوم١٦

19.215.1012.79Miniaالمنيا١٧

25.011.278.97Assiutأسيوط١٨

28.19.457.16Souhagسوهاج١٩

21.98.436.92Qenaقنا٢٠

32.012.359.36Aswanأسوان٢١

43.59.345.59Luxorاألقصر٢٢

52.515.618.70Red Seaالبحر األحمر٢٣

24.328.9023.63New Valleyالوادي الجديد٢٤

40.710.006.54Matrouhمطروح٢٥

48.821.2112.86North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.022.7022.70South Sinaiجنوب سيناء٢٧

21.717.9715.27The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

%

23.6
23.1

21.4 21.7

2016 2017 2018 2019

24.19 23.75
20.86

17.97

2016 2017 2018 2019

21.10 20.71
18.18

15.27

2016 2017 2018 2019

) سنة ٦٤-١٥(تطور معدَّل البطالة بين اإلناث 
)٢٠١٩-٢٠١٦(

Female unemployment rate (15-64 years) 
(2016-2019) 

%

%

) سنة فأكثر ١٥(تطور مساهمة اإلناث في قوة العمل  
)٢٠١٩-٢٠١٦(

Percentage of females (% of total labor 
force  ) (ages +15) (2016-2019)

) سنة فأكثر ١٥(تطور نسبة اإلناث إلجمالي المشتغلين  
)٢٠١٩-٢٠١٦(

Percentage of females (% of total no. of 
employed persons) (ages +15) (2016-2019)



.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(

Status of Women(2-11-15-28-29-30-32) 

 محافظة في اإلناث بين بطالة توجد ال

. سيناء جنوب

  عام اإلناث بين البطالة معدل %٢١,٧

٢٠١٩.

 قوة في اإلناث مساهمة %١٧,٩٧

.٢٠١٩ عام العمل

 إجمالي من اإلناث نسبة %١٥,٢٧

.٢٠١٩ عام المشتغلين



Status of Women Data 2019 (1)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
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نسبة مساهمة اإلناث 
بالمشروعات الصغيرة (جهاز 

تنمية المشروعات) (%)

نسبة مساهمة اإلناث بالمشروعات 
متناهية الصغر (جهاز تنمية 

المشروعات) (%)

PPeerrcceennttaaggee ooff ffeemmaallee   
ppaarrttiicciippaattiioonn iinn ssmmaallll   

ssiizzee eenntteerrpprriisseess  
MMSSMMEEDDAA( ) %%( )

PPeerrcceennttaaggee ooff ffeemmaallee   
ppaarrttiicciippaattiioonn iinn mmiiccrroo ssiizzee    
eenntteerrpprriisseess MMSSMMEEDDAA ( ) %%( )

14.7965.61Cairoالقاهرة١

14.0141.04Alexandriaاإلسكندرية٢

 20.4164.02Port Saidبورسعيد٣

15.2853.23Suezالسويس٤

17.6731.08Damiettaدمياط٥

21.5938.21Dakahliyaالدقهلية٦

26.0135.00Sharqiyahالشرقية٧

22.0561.68Qalyubiyaالقليوبية٨

30.2533.15Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

25.8737.53Gharbyahالغربية١٠

31.1239.82Menofyaالمنوفية١١

20.0433.02Beheraالبحيرة١٢

19.0445.93Ismailiaاإلسماعيلية١٣

17.3671.60Gizaالجيزة١٤

22.9146.00Beni Suefبني سويف١٥

28.7458.28Fayoumالفيوم١٦

22.5950.85Miniaالمنيا١٧

29.0152.94Assiutأسيوط١٨

23.8848.13Souhagسوهاج١٩

37.7845.19Qenaقنا٢٠

34.9858.45Aswanأسوان٢١

36.8944.65Luxorاألقصر٢٢

31.0950.53Red Seaالبحر األحمر٢٣

48.6044.24New Valleyالوادي الجديد٢٤

25.3735.22Matrouhمطروح٢٥

40.2657.45North Sinaiشمال سيناء٢٦

30.7737.74South Sinaiجنوب سيناء٢٧

23.0648.06The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم



.والصغيرة ومتناهية الصغرالمتوسطةتنمية المشروعاتجهاز: المصدر )١(

 اإلناث مساهمة نسبة %٢٣,٠٦

 وجهاز ، الصغيرة بالمشروعات

 المتوسطة المشروعات تنمية

 عام الصغر ومتناهية والصغيرة

٢٠١٩.  

 اإلناث مساهمة نسبة %٤٨,٠٦

 الصغر، متناهية بالمشروعات

 المشروعات تنمية وجهاز

 ومتناهية والصغيرة المتوسطة

. ٢٠١٩ عام الصغر

 اإلناث مساهمة نسبة %٤٨,٦٠

 في الصغيرة المشروعات في

 وهي الجديد، الوادي محافظة

.الجمهورية محافظات بين العليا

 اإلناث مساهمة نسبة %٧١,٦٠

 الصغر متناهية المشروعات في

 العليا وهي الجيزة، محافظة في

.الجمهورية محافظات بين

Status of Women(2-11-15-28-29-30-32)  



Status of Women Data 2019 (1)

(1) Source: Medium, Small and Micro Enterprises Development Agency (MSMEDA).
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة
EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتععللييمم•
االلممؤؤسسسسااتت  االلببححثثييةة•
ممححوو  ااألألممييةة•

• EEdduuccaattiioonn
• RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttiioonnss
• IIlllliitteerraaccyy  EErraaddiiccaattiioonn

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  االلععاامم•

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  ااألألززههرريي•
االلتتععللييمم  االلففننيي•

• PPuubblliicc  PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• AAll--AAzzhhaarr PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• TTeecchhnniiccaall  EEdduuccaattiioonn
•االلتتررببييةة  االلخخااصصةة• SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn

•االلتتععللييمم  االلععاالليي  ووااللببححثث  االلععللمميي• HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennttiiffiicc  RReesseeaarrcchh

االلصصححةة•
ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  •

ووججههااتت  أأخخررىى

•  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

• HHeeaalltthh
• HHoossppiittaallss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&

ootthheerr  EEnnttiittiieess

• MMeeddiiccaall  TTeeaamm  &&  NNuurrssiinngg  ssttaaffff

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  •
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

االلررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  •
ووااللططففووللةة

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة•

• SSuuppppoorrttiivvee    MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess  &&
HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee

• HHeeaalltthh  CCaarree  ffoorr  CChhiillddhhoooodd  aanndd
MMootthheerrhhoooodd

• SSttaattee--FFuunnddeedd  MMeeddiiccaall  TTrreeaattmmeenntt



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة
EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتععللييمم•
االلممؤؤسسسسااتت  االلببححثثييةة•
ممححوو  ااألألممييةة•

• EEdduuccaattiioonn
• RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttiioonnss
• IIlllliitteerraaccyy  EErraaddiiccaattiioonn

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  االلععاامم•

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  ااألألززههرريي•
االلتتععللييمم  االلففننيي•

• PPuubblliicc  PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• AAll--AAzzhhaarr PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• TTeecchhnniiccaall  EEdduuccaattiioonn
•االلتتررببييةة  االلخخااصصةة• SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn

•االلتتععللييمم  االلععاالليي  ووااللببححثث  االلععللمميي• HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennttiiffiicc  RReesseeaarrcchh

االلصصححةة•
ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  •

ووججههااتت  أأخخررىى

•  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

• HHeeaalltthh
• HHoossppiittaallss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&

ootthheerr  EEnnttiittiieess

• MMeeddiiccaall  TTeeaamm  &&  NNuurrssiinngg  ssttaaffff

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  •
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

االلررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  •
ووااللططففووللةة

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة•

• SSuuppppoorrttiivvee    MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess  &&
HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee

• HHeeaalltthh  CCaarree  ffoorr  CChhiillddhhoooodd  aanndd
MMootthheerrhhoooodd

• SSttaattee--FFuunnddeedd  MMeeddiiccaall  TTrreeaattmmeenntt



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة
EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتععللييمم
Education

االلممؤؤسسسسااتت  االلببححثثييةة•

ممححوو  ااألألممييةة•

• RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttiioonnss

• IIlllliitteerraaccyy  EErraaddiiccaattiioonn

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  االلععاامم•

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  ااألألززههرريي•

االلتتععللييمم  االلففننيي•

• PPuubblliicc  PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• AAll--AAzzhhaarr PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• TTeecchhnniiccaall  EEdduuccaattiioonn

•االلتتررببييةة  االلخخااصصةة• SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn

•االلتتععللييمم  االلععاالليي  ووااللببححثث  االلععللمميي• HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennttiiffiicc  RReesseeaarrcchh



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة
EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتععللييمم
Education

االلممؤؤسسسسااتت  االلببححثثييةة•

ممححوو  ااألألممييةة•

• RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttiioonnss

• IIlllliitteerraaccyy  EErraaddiiccaattiioonn

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  االلععاامم•

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  ااألألززههرريي•

االلتتععللييمم  االلففننيي•

• PPuubblliicc  PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• AAll--AAzzhhaarr PPrree--UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonn

• TTeecchhnniiccaall  EEdduuccaattiioonn

•االلتتررببييةة  االلخخااصصةة• SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn

•االلتتععللييمم  االلععاالليي  ووااللببححثث  االلععللمميي• HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennttiiffiicc  RReesseeaarrcchh



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ةةااللممؤؤسسسسااتت  االلببححثثيي

  Research Institutions

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم
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ةةااللممؤؤسسسسااتت  االلببححثثيي

  Research Institutions
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الجامعاتالوزارات

MMiinniissttrriieess  UUnniivveerrssiittiieess  

12043820Cairoالقاهرة١

2217347Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0151340بورسعيد٣

012530Suezالسويس٤

0121599Damiettaدمياط٥

0285218Dakahliyaالدقهلية٦

0246967Sharqiyahالشرقية٧

1174665Qalyubiyaالقليوبية٨

0201652Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

0184834Gharbyahالغربية١٠

0314262Menofyaالمنوفية١١

0141328Beheraالبحيرة١٢

0162705Ismailiaاإلسماعيلية١٣

91712304Gizaالجيزة١٤

0292650Beni Suefبني سويف١٥

0192120Fayoumالفيوم١٦

0213229Miniaالمنيا١٧

0315708Assiutأسيوط١٨

0182103Souhagسوهاج١٩

0231892Qenaقنا٢٠

0211309Aswanأسوان٢١

0394Luxorاألقصر٢٢

0129Red Seaالبحر األحمر٢٣

07361New Valleyالوادي الجديد٢٤

0647Matrouhمطروح٢٥

09385North Sinaiشمال سيناء٢٦

000South Sinaiجنوب سيناء٢٧

24433118498The Republic

الجمهورية

الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظة م

عدد المؤسسات البحثية التابعة لـ 
(مؤسسة)

NNoo ooff rreesseeaarrcchh iinnssttiittuuttiioonnss.    
aaffffiilliiaatteedd ttoo  IInnssttiittuuttiioonn( )

عدد الباحثين في 
المؤسسات البحثية 

(باحث)

NNoo ooff.  
rreesseeaarrcchheerrss iinn  

rreesseeaarrcchh  
iinnssttiittuuttiioonnss  
RReesseeaarrcchheerr( )

.والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي: المصدر) ١(
.وزارة المالية: المصدر) ٢(
.٢٠١٩مؤشر بلومبرج لالبتكار ، مؤسسة بلومبرج: المصدر) ٣(
ومؤشر ، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: المصدر) ٤(

.٢٠٢٠المعرفة العالمي 

:)٢٠٢٠يونيو-٢٠١٨يوليو( الفترة خالل

 البحث على جنيه مليار ٤٢,٧٩ إنفاق تم
.منظومته وتطوير العلمي

 اإلنفاق نسب تصل أن المستهدف من
 الناتج من كنسبة العلمي البحث على

.٢٠٢٢ /٢٠٢١ عام %١,٢ اإلجمالي المحلي

حصاد الحكومة 



49.11
50.89

Malesذكور  Femalesإناث 

بحثية التوزيع النسبي للباحثين بالمؤسسات ال
٢٠١٩وفقًا للنوع 

ناتج تطور اإلنفاق على البحث العلمي كنسبة من ال
  )٢() ٢٠١٩/٢٠١٨ -٢٠١٦/٢٠١٥(المحلي اإلجمالي 

تطور عدد براءات االختراع الصادرة  
)٢٠١٩ -٢٠١٦(للمصريين 

%

Patent

%

 مؤشر في ٢٠٢٠ عام ملحوظًا تقدمًا مصر أحرزت

٢٠١٩ بعام بالمقارنة مراكز ١٠ متقدمة المعرفة،

  .دولة ١٣٨ بين ٧٢ المركز لتحتل

 ضمن الدخول في مرة ألول مصر نجحت
  الــ المركز واحتلت ،٢٠١٩ عام المؤشر هذا تصنيف

 .دولة ٦٠ بين عالميا ٥٨و عربيا ٦

،٢٠١٩ عام مصر في بحثية مؤسسة ٤٥٧

 بالجامعات، ٤٣٣و بالوزارات، ٢٤ منها

.باحث ألف ٥٠,١١٨ بها يعمل

)  ٤(مؤشر المعرفة العالمي

)٣(مؤشر بلومبرج لالبتكار

0.07 0.06 0.07
0.06

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

73
96

160 175

2016 2017 2018 2019

Research Institutions(17-28-45-49)

No. of patents issued for Egyptians
(2016-2019)

Expenditure on scientific research out 
of GDP (2015/2016-2018/2019) (2) 

Relative distribution of researchers in 
research institutions according to gender 

in 2019

   
Data of Research Institutions 2019 (1)

(1) Source: The Academy of Scientific Research and Technology.
(2) Source: Ministry of Finance.

(3) Source: Bloomberg Foundation, Bloomberg Innovation Index 2019. 

(4) Source: United Nations Development Program (UNDP) and Mohammed bin Rashid
Al-Maktoum Knowledge Foundation, Global Knowledge Index 2020.
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EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ممححوو  ااألألممييةة  
Illiteracy Eradication

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم





121

إجماليذكورإناث

FFeemmaalleessMMaalleessTToottaall

18.213.315.7Cairoالقاهرة١

21.516.118.8Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 15.111.713.3بورسعيد٣

16.711.514.0Suezالسويس٤

18.818.718.7Damiettaدمياط٥

25.319.422.3Dakahliyaالدقهلية٦

28.120.224.0Sharqiyahالشرقية٧

26.018.422.1Qalyubiyaالقليوبية٨

30.821.526.1Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

24.816.220.4Gharbyahالغربية١٠

23.415.019.0Menofyaالمنوفية١١

37.525.331.2Beheraالبحيرة١٢

21.914.918.3Ismailiaاإلسماعيلية١٣

28.419.723.9Gizaالجيزة١٤

35.423.229.1Beni Suefبني سويف١٥

37.026.731.6Fayoumالفيوم١٦

41.827.534.5Miniaالمنيا١٧

38.927.433.0Assiutأسيوط١٨

37.823.930.6Souhagسوهاج١٩

35.419.827.4Qenaقنا٢٠

21.913.517.7Aswanأسوان٢١

29.518.623.9Luxorاألقصر٢٢

13.37.310.2Red Seaالبحر األحمر٢٣

17.08.412.6New Valleyالوادي الجديد٢٤

37.519.027.7Matrouhمطروح٢٥

26.912.319.5North Sinaiشمال سيناء٢٦

17.39.213.1South Sinaiجنوب سيناء٢٧

28.719.724.1The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظة م

 معدَّل األمية ١٠ سنوات فأكثر (%)

IIlllliitteerraaccyy rraattee  (+10 yyeeaarrss ) (%%)

.العامة لمحو األمية وتعليم الكبار الهيئة: المصدر) ١(




Males 


Females 

سنوات فأكثر للذكور واإلناث  ١٠معدل األمية 
)٢٠٢٠/ ٢٠١٩(

 على )فأكثر سنوات ١٠( األمية معدل %٢٤,١

 ومن ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام الجمهورية مستوى

.٢٠٢١ عام بنهاية % ٢٢ يصبح أن المستهدف

 وهو اإلناث، أمية معدل متوسط %٢٨,٧

 يوالذ الذكور، بين األمية معدل متوسط من أعلى

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام %١٩,٧ بلغ

 متوسط على األمية معدل بها يزيد محافظات ٩

 - سوهاج - أسيوط - المنيا( أعالها الجمهورية،

.)البحيرة - الفيوم - سويف بني

 سنوات فأكثر على مستوى الجمهورية ١٠معدل األمية 
)٢٠٢٠/ ٢٠١٩(

٢٤,٦Higher المتوسط من أكبر• than average 24.6

٢٤,٦Less المتوسط من أقل• than average 24.6

Illiteracy rate (+10 years) for males and 
females (2019/2020)

)29(Eradication Illiteracy


Illiteracy Eradication Indicators 2019/2020 (1)

Illiteracy rate (10 years and more) nationwide 
(2019/2020)

(1) Source: General Authority for Literacy and Adult Education.
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NNoo ooff tthhee.   
eennrroolllleedd iinn  
iilllliitteerraaccyy 

eerraaddiiccaattiioonn 
ccllaasssseess  
TThhoouussaanndd(  
ppeerrssoonnss)

NNoo ooff tthhee.   
ttaarrggeetteedd 
iilllliitteerraatteess  
TThhoouussaanndd(  
ppeerrssoonnss)

PPeerrcceennttaaggee ooff ppeeooppllee   
wwhhoossee iilllliitteerraaccyy hhaass   
bbeeeenn eerraaddiiccaatteedd ttoo   
tthhee ttoottaall eennrroolllleedd iinn    
iilllliitteerraaccyy eerraaddiiccaattiioonn  

ccllaasssseess %%( )

34.9934.2544.0Cairoالقاهرة١

14.521.022.3Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 2.52.345.6بورسعيد٣

4.41.645.1Suezالسويس٤

11.56.344.9Damiettaدمياط٥

51.137.924.5Dakahliyaالدقهلية٦

102.347.213.1Sharqiyahالشرقية٧

42.729.942.6Qalyubiyaالقليوبية٨

39.723.318.2Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

36.525.021.0Gharbyahالغربية١٠

77.019.830.6Menofyaالمنوفية١١

40.743.124.0Beheraالبحيرة١٢

26.75.345.3Ismailiaاإلسماعيلية١٣

25.044.341.4Gizaالجيزة١٤

66.729.057.5Beni Suefبني سويف١٥

43.228.816.2Fayoumالفيوم١٦

76.240.523.7Miniaالمنيا١٧

43.230.932.5Assiutأسيوط١٨

52.832.534.7Souhagسوهاج١٩

13.218.826.8Qenaقنا٢٠

15.57.219.8Aswanأسوان٢١

11.16.732.2Luxorاألقصر٢٢

1.90.753.2Red Seaالبحر األحمر٢٣

1.70.662.1New Valleyالوادي الجديد٢٤

4.32.545.3Matrouhمطروح٢٥

3.81.947.7North Sinaiشمال سيناء٢٦

2.70.342.3South Sinaiجنوب سيناء٢٧

845.9541.730.1The Republic

GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم

الجمهورية

عدد المقيدين بفصول 
محو األمية (ألف 

نسمة)

عدد المستهدف 
محو أميتهم (ألف 

نسمة)

نسبة من تم محو أميتهم 
للمقيدين (%)

  أمية محو تم )٢٠٢٠يونيو -٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

.العربية مصر جمهورية في مواطن ألف ٥٥٦,٨

حصاد الحكومة 



.الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار: المصدر) ١(

 محو بفصول مقيد مواطنألف ٨٤٥,٨٧

.٢٠٢٠/٢٠١٩عام األمية

 أميتهم محو مستهدف مواطن ألف ٥٤١,٦٨ 

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام

 من أميتهم محو تم من نسبة %٣٠,١ 

  عام األمية محو بفصول المقيدين إجمالي
٢٠٢٠/٢٠١٩.  

)29(Eradication Illiteracy

(1) Source: General Authority for Literacy and Adult Education.



Illiteracy Eradication Indicators 2019/2020 (1)
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  االلععاامم
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اإلجماليخاصحكومي

GGoovveerrnnmmeennttaallpprriivvaatteeTToottaall

240025794979Cairoالقاهرة١

141210352447Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 36077437بورسعيد٣

34653399Suezالسويس٤

82495919Damiettaدمياط٥

31211503271Dakahliyaالدقهلية٦

39352374172Sharqiyahالشرقية٧

17695142283Qalyubiyaالقليوبية٨

2025382063Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

20761962272Gharbyahالغربية١٠

20581552213Menofyaالمنوفية١١

36441983842Beheraالبحيرة١٢

82880908Ismailiaاإلسماعيلية١٣

189316233516Gizaالجيزة١٤

19261762102Beni Suefبني سويف١٥

18831512034Fayoumالفيوم١٦

27932433036Miniaالمنيا١٧

25542402794Assiutأسيوط١٨

26141742788Souhagسوهاج١٩

1913431956Qenaقنا٢٠

1240451285Aswanأسوان٢١

88131912Luxorاألقصر٢٢

27988367Red Seaالبحر األحمر٢٣

4260426New Valleyالوادي الجديد٢٤

70923732Matrouhمطروح٢٥

53727564North Sinaiشمال سيناء٢٦

27923302South Sinaiجنوب سيناء٢٧

44725829453019The Republic

GGoovveerrnnoorraattee
NNoo ooff sscchhoooollss.   SScchhooooll( )

الجمهورية

المحافظةم

عدد المدارس (مدرسة)

.التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة: المصدر) ١(

49.51 50.37 51.81 53.02

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Thousand schools

84.36

15.64

Governmental Schools املدارس ا���ومية Private Schools املدارس ا��اصة

%

 بدون مصر في مدرسة ألف  ٥٣,٠٢

  منها الخاصة، والتربية الفني الثانوي

  بنسبةحكومية مدرسة ألف٤٤,٧٣

 مدرسة آالف ٨,٢٩  مقابل ،%٨٤,٣٦

.خاصة

 التعليم مراحل في تلميذ مليون ٢١,٤٧

.المدارس تلك من يستفيدون المختلفة

 مدارس في يعملون مدرس ألف ٨٦٩,٢١

.العام الجامعي قبل التعليم

62.47
84.35 87.82 79.60

100.00

37.53
15.65 12.18 20.40

0




Secondary


Preparatory


Primary


K.G




Community 
Education

Governmental ح�ومي Private خاص

%

)٢٠٢٠/٢٠١٩ -٢٠١٧/٢٠١٦( *تطور عدد المدارس

No. of schools * (2016/2017- 2019/2020)

)٢٠٢٠/ ٢٠١٩( *التوزيع النسبي للمدارس الحكومية والخاصة
Relative distribution of governmental & 

private schools * (2019/2020)

اصة التوزيع النسبي للمدارس الحكومية والخ
)٢٠٢٠/٢٠١٩( *وفقًا للمرحلة التعليمية

Relative distribution of governmental & 
private schools according to educational 

stage * 2019/2020

.ال يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة(*) 

)30(University Education-Pre 



Data of Public Pre-University Education 2019/2020 (1) (*)

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
(*) Without technical and special education.
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عدد التالميذ
 (ألف تلميذ)

عدد الفصول
 (ألف فصل)

متوسط كثافة 
الفصل 

(تلميذ/فصل)

2238.9852.2142.88Cairoالقاهرة١

1224.0225.2148.55Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 160.214.0639.45بورسعيد٣

164.833.8442.89Suezالسويس٤

359.128.0944.38Damiettaدمياط٥

1352.0827.6548.90Dakahliyaالدقهلية٦

1530.8832.3147.38Sharqiyahالشرقية٧

1313.6325.9350.67Qalyubiyaالقليوبية٨

730.9515.4847.21Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1063.4321.1450.30Gharbyahالغربية١٠

995.7120.0849.59Menofyaالمنوفية١١

1394.7728.2149.44Beheraالبحيرة١٢

318.827.2743.84Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2139.2441.1851.95Gizaالجيزة١٤

716.6715.1247.39Beni Suefبني سويف١٥

752.2915.4648.67Fayoumالفيوم١٦

1221.2225.7547.43Miniaالمنيا١٧

1013.6820.5749.29Assiutأسيوط١٨

1053.4222.6646.48Souhagسوهاج١٩

697.8715.4845.09Qenaقنا٢٠

320.668.5537.51Aswanأسوان٢١

257.775.9143.59Luxorاألقصر٢٢

105.482.7937.79Red Seaالبحر األحمر٢٣

61.732.1828.29New Valleyالوادي الجديد٢٤

143.013.4940.96Matrouhمطروح٢٥

103.533.2032.36North Sinaiشمال سيناء٢٦

37.351.4326.19South Sinaiجنوب سيناء٢٧

21471.30455.2547.16The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee NNooالمحافظةم ooff.  
ccllaassssrroooommss  
TThhoouussaanndd(  
ccllaassssrroooommss )

NNoo ooff ssttuuddeennttss.    
TThhoouussaanndd(  
ssttuuddeennttss)

CCllaassssrroooommss'   
ccaappaacciittyy 
SSttuuddeenntt( /

CCllaassssrroooomm)

. التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة: المصدر) ١(



18.81 19.54 20.49 21.47

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Million students

 ردةمطَّ بصورة الفصول كثافة ارتفاع

 متوسط يزيد محافظة ١٣ فهناك سنويا؛

 متوسط على فيها الفصل كثافة
.الجمهورية

 المرحلة في للفصول كثافة أعلى

.ةفالثانوي اإلعدادية تليها االبتدائية

  *تطور عدد تالميذ التعليم قبل الجامعي
)٢٠٢٠/٢٠١٩ -٢٠١٧/٢٠١٦(

No. of students in pre-university education*

(2016/2017-2019/2020) 

.يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة ال *

43.71 44.67 45.84 47.16

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
…

Student/Classroom

ل كثافة الفصل في التعليم قبتطور متوسط  
)٢٠٢٠/٢٠١٩ -٢٠١٧/٢٠١٦(* الجامعي

Classroom's capacity in pre-university 
education* (2016/2017-2019-2020) 

.ال يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة(*) 

)٢٠٢٠/٢٠١٩(متوسط كثافة الفصول
Average classroom capacity (2019-2020) 

)30(University Education-Pre


No. of Classrooms, Students, and Capacity - Total Pre-
University Education 2019/2020 (1) (*)

* Without technical and special education. 

 .Without technical and special education *.يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة ال *

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
(*) Without technical and special education.

Averageالفصل كثافة متوسط ٢٢:٠ من• classroom capacity 0:22 

Average الفصل كثافة متوسط ٣١:٢٣من• classroom capacity 23:31

Averageالفصل كثافة متوسط٤١:٣٢من• classroom capacity 32:41

Average  الفصل كثافة متوسط ٥١:٤٢ من•                                classroom capacity 42:51                    
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40.00

NNoo ooff tteeaacchheerrss.   
TThhoouussaanndd(  
tteeaacchheerrss )

SSttuuddeennttss ppeerr  
tteeaacchheerr   

SSttuuddeenntt TTeeaacchheerr( / )

84.4926.50Cairoالقاهرة١

47.0326.03Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 9.8116.33بورسعيد٣

7.7521.28Suezالسويس٤

20.1117.86Damiettaدمياط٥

54.6524.74Dakahliyaالدقهلية٦

69.0622.17Sharqiyahالشرقية٧

51.3425.59Qalyubiyaالقليوبية٨

33.0122.14Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

45.7123.27Gharbyahالغربية١٠

43.3122.99Menofyaالمنوفية١١

46.2930.13Beheraالبحيرة١٢

13.5923.45Ismailiaاإلسماعيلية١٣

61.9934.51Gizaالجيزة١٤

25.9627.61Beni Suefبني سويف١٥

25.6129.38Fayoumالفيوم١٦

55.0022.21Miniaالمنيا١٧

40.3925.10Assiutأسيوط١٨

41.3025.50Souhagسوهاج١٩

33.7120.70Qenaقنا٢٠

17.7718.05Aswanأسوان٢١

11.8521.75Luxorاألقصر٢٢

5.0720.79Red Seaالبحر األحمر٢٣

8.397.36New Valleyالوادي الجديد٢٤

5.4126.45Matrouhمطروح٢٥

8.1612.69North Sinaiشمال سيناء٢٦

2.4715.13South Sinaiجنوب سيناء٢٧

869.2124.70The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

الجمهورية

المحافظةم

عدد المدرسين
 (ألف مدرس)

نصيب المدرس من 
التالميذ (تلميذ/ مدرس)

. التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة: المصدر) ١(



الثانوي الفني والتربية الخاصة بدون *

905.15 888.216 880.00 869.21

2016/2017 2017/2018 2018/ 2019 2019/2020

Thousand teachers

No. of teachers* (2016/2017-2019/2020)

)٢٠٢٠/ ٢٠١٩ - ٢٠١٧/ ٢٠١٦( *تطور عدد المدرسين

20.78 22.00 23.28 24.70

2016/2017 2017/2018 2018/ 2019 2019/2020

Student/ Teacher

 *تطور نصيب المدرس من التالميذ
)٢٠٢٠/٢٠١٩ - ٢٠١٧/٢٠١٦(

Students per teacher* (2016/2017-2019/2020)

.ال يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة(*) 

40.89
46.62 50.61

36.43
26.77

Se
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ar

y
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ar
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y
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ar
y

K.
G
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at
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n

student/classroom

)٢٠٢٠/٢٠١٩(متوسط كثافة الفصل وفقًا للمرحلة 

)30(University Education-Pre

Average classroom capacity according to 
educational stage 2019/2020

:اآلتي تم )٢٠٢٠يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 نظام على معلم ألف ٦٢٩,٧ على يزيد ما تدريب
.الجديد التعليم

 لطالب "تابلت" جهاز مليون ١,٣٥ حوالي توفير
 .المحافظات جميع في الثانوي األول الصف

 نظام وتطبيق ،بُعد عن التعلم آليات تفعيل
  والصف األطفال رياض بمرحل الجديد التعليم
.االبتدائي والثالث والثاني األول

 القومي المشروع ضمن معلم ألف ٣١٥ تدريب
."أولًا المعلمون"

 على مدرسة ووكيل مدير ألف ١٢,٥ نحو تدريب
 .القيادة مهارات

وتجديد وإحالل جديدًا، فصلًا ٢٠٣١٥ إنشاء
.التعليمية المراحل بمختلف فصل ألف ٢٦,١ 

حصاد الحكومة 



No. of Teachers (Assistant and Contracted) - Total 
Pre-University Education 2019/2020 (1) (*)

 .Without technical and special education *.يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة ال *

 .Without technical and special education *.يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة ال *

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
(*) Without technical and special education.
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NNoo ooff tteeaacchheerrss.   
TThhoouussaanndd(  
tteeaacchheerrss )

SSttuuddeennttss ppeerr  
tteeaacchheerr   

SSttuuddeenntt TTeeaacchheerr( / )

84.4926.50Cairoالقاهرة١

47.0326.03Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 9.8116.33بورسعيد٣

7.7521.28Suezالسويس٤

20.1117.86Damiettaدمياط٥

54.6524.74Dakahliyaالدقهلية٦

69.0622.17Sharqiyahالشرقية٧

51.3425.59Qalyubiyaالقليوبية٨

33.0122.14Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

45.7123.27Gharbyahالغربية١٠

43.3122.99Menofyaالمنوفية١١

46.2930.13Beheraالبحيرة١٢

13.5923.45Ismailiaاإلسماعيلية١٣

61.9934.51Gizaالجيزة١٤

25.9627.61Beni Suefبني سويف١٥

25.6129.38Fayoumالفيوم١٦

55.0022.21Miniaالمنيا١٧

40.3925.10Assiutأسيوط١٨

41.3025.50Souhagسوهاج١٩

33.7120.70Qenaقنا٢٠

17.7718.05Aswanأسوان٢١

11.8521.75Luxorاألقصر٢٢

5.0720.79Red Seaالبحر األحمر٢٣

8.397.36New Valleyالوادي الجديد٢٤

5.4126.45Matrouhمطروح٢٥

8.1612.69North Sinaiشمال سيناء٢٦

2.4715.13South Sinaiجنوب سيناء٢٧

869.2124.70The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

الجمهورية

المحافظةم

عدد المدرسين
 (ألف مدرس)

نصيب المدرس من 
التالميذ (تلميذ/ مدرس)

. التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة: المصدر) ١(



الثانوي الفني والتربية الخاصة بدون *

905.15 888.216 880.00 869.21

2016/2017 2017/2018 2018/ 2019 2019/2020

Thousand teachers

No. of teachers* (2016/2017-2019/2020)

)٢٠٢٠/ ٢٠١٩ - ٢٠١٧/ ٢٠١٦( *تطور عدد المدرسين

20.78 22.00 23.28 24.70

2016/2017 2017/2018 2018/ 2019 2019/2020

Student/ Teacher

 *تطور نصيب المدرس من التالميذ
)٢٠٢٠/٢٠١٩ - ٢٠١٧/٢٠١٦(

Students per teacher* (2016/2017-2019/2020)

.ال يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة(*) 

40.89
46.62 50.61

36.43
26.77

Se
co

nd
ar

y

Pr
ep

ar
at

or
y

Pr
im

ar
y

K.
G
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m

m
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Ed
uc

at
io

n

student/classroom

)٢٠٢٠/٢٠١٩(متوسط كثافة الفصل وفقًا للمرحلة 

)30(University Education-Pre

Average classroom capacity according to 
educational stage 2019/2020

:اآلتي تم )٢٠٢٠يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 نظام على معلم ألف ٦٢٩,٧ على يزيد ما تدريب
.الجديد التعليم

 لطالب "تابلت" جهاز مليون ١,٣٥ حوالي توفير
 .المحافظات جميع في الثانوي األول الصف

 نظام وتطبيق ،بُعد عن التعلم آليات تفعيل
  والصف األطفال رياض بمرحل الجديد التعليم
.االبتدائي والثالث والثاني األول

 القومي المشروع ضمن معلم ألف ٣١٥ تدريب
."أولًا المعلمون"

 على مدرسة ووكيل مدير ألف ١٢,٥ نحو تدريب
 .القيادة مهارات

وتجديد وإحالل جديدًا، فصلًا ٢٠٣١٥ إنشاء
.التعليمية المراحل بمختلف فصل ألف ٢٦,١ 

حصاد الحكومة 



No. of Teachers (Assistant and Contracted) - Total 
Pre-University Education 2019/2020 (1) (*)

 .Without technical and special education *.يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة ال *

 .Without technical and special education *.يشمل الثانوي الفني والتربية الخاصة ال *

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
(*) Without technical and special education.
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0.232.19Cairoالقاهرة١

0.433.42Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0.190.79بورسعيد٣

0.142.32Suezالسويس٤

0.212.41Damiettaدمياط٥

0.191.39Dakahliyaالدقهلية٦

0.131.36Sharqiyahالشرقية٧

0.302.75Qalyubiyaالقليوبية٨

0.161.23Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

0.271.77Gharbyahالغربية١٠

0.322.82Menofyaالمنوفية١١

0.223.03Beheraالبحيرة١٢

0.212.30Ismailiaاإلسماعيلية١٣

0.242.86Gizaالجيزة١٤

0.423.95Beni Suefبني سويف١٥

0.192.74Fayoumالفيوم١٦

0.182.86Miniaالمنيا١٧

0.406.40Assiutأسيوط١٨

0.333.34Souhagسوهاج١٩

0.172.56Qenaقنا٢٠

0.122.71Aswanأسوان٢١

0.143.81Luxorاألقصر٢٢

0.102.27Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.040.67New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.255.36Matrouhمطروح٢٥

0.071.08North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.052.45South Sinaiجنوب سيناء٢٧

0.252.67The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

الجمهورية

نسب التسرب من 
التعليم االبتدائي (%)

نسب التسرب من 
التعليم اإلعدادي (%)

المحافظة م
DDrrooppoouutt rraattee iinn tthhee    
pprriimmaarryy eedduuccaattiioonn   

%%

DDrrooppoouutt rraattee iinn tthhee    
pprreeppaarraattoorryy  
eedduuccaattiioonn %%

.التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة: المصدر) ١(



0.46 0.38 0.40 0.25

4.10
3.38 3.10 2.67

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Primary االبتدائية Preparatory اإلعدادية

%

0.29

2.77

0.20

2.57

Primary Preparatory

Males  ذ�ور Females إناث

%

وفقًا  نسب التسرب من التعليم االبتدائي واإلعدادي
)٢٠١٩/٢٠١٨(للنوع 

عدادية تطور نسب التسرب من المرحلتين االبتدائية واإل
)٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(

Dropout rate in primary & preparatory stages 
(2015/2016-2018/2019)

Dropout rate in primary and preparatory stages 
according to gender (2018/2019)

)30(University Education-Pre

 التسرُّب معدالت خفض الحكومة تستهدف

  نم أقل إلى ليصل األساسي التعليم بمرحلة

.٢٠٢٢ عام ٪٢

 ةعالمي بمعايير مُتميز تعليمي نظام توفير

 نم المتوسطة، للطبقة خاصةً مصرية وهوية

 مدرسة، ٣٠ لتصبح النيل مدارس زيادة خالل

 التجربة تطبِّق مدرسة ١٢٢ إنشاء في والتوسع

.التعليم في اليابانية

إلى والتفوق للموهبة الداعمة المراكز زيادة

  .٢٠٢٢ عام بنهاية مركزًا ٤٠ 

 المتفوقين لتعليم الداعمة المدارس نشر

 وفةوالمعر والتكنولوجيا، والرياضيات، العلومَ،

إلى المدارس هذه عدد ليصل STEM باسم

  .٢٠٢٢/٢٠٢١ عام مدرسة ٢٧ 

 تقرير في مصر ترتيب في قفزة تحقيق

 ٨٠ الـيبترت يتخطى ال بحيث الدولية، التنافسية

 في رمص ترتيب تحسين إلى باإلضافة .٢٠٢٢ عام

 WEF بـ الخاص االبتدائي التعليم جودة مؤشر

  .٢٠٢٢/٢٠٢١ عام )٧٠( الـ على يزيد ال بحيث



Data of Public Pre-University Education 2018/2019 (1)

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ييااللتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  ااألألززههرر  
Al-Azhar Pre-University Education

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ييااللتتععللييمم  ققببلل  االلججااممععيي  ااألألززههرر  
Al-Azhar Pre-University Education

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم
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NNoo ooff AAll AAzzhhaarr.  -  
iinnssttiittuutteess  IInnssttiittuuttee( )

NNoo ooff iinnssttiittuutteess.   
pprroovviiddeedd wwiitthh  

ccoommppuutteerrss  IInnssttiittuuttee( )

NNoo ooff ccllaassssrroooommss.    
CCllaassssrroooomm( )

5134484014Cairoالقاهرة١

1691081099Alexandriaاإلسكندرية٢

 4457258Port Saidبورسعيد٣

5440298Suezالسويس٤

176108953Damiettaدمياط٥

10878965569Dakahliyaالدقهلية٦

137410587127Sharqiyahالشرقية٧

3882722008Qalyubiyaالقليوبية٨

5534593096Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

7586404253Gharbyahالغربية١٠

5754782852Menofyaالمنوفية١١

7566054477Beheraالبحيرة١٢

2231231066Ismailiaاإلسماعيلية١٣

4823103408Gizaالجيزة١٤

3392481665Beni Suefبني سويف١٥

2852341543Fayoumالفيوم١٦

4682522455Miniaالمنيا١٧

4012652420Assiutأسيوط١٨

7125194616Souhagسوهاج١٩

4743352735Qenaقنا٢٠

2321571070Aswanأسوان٢١

2331241160Luxorاألقصر٢٢

7272337Red Seaالبحر األحمر٢٣

137172416New Valleyالوادي الجديد٢٤

15152593Matrouhمطروح٢٥

17658643North Sinaiشمال سيناء٢٦

12858463South Sinaiجنوب سيناء٢٧

10960814860594The Republic

 عدد الفصول (فصل)

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

عدد المعاهد األزهرية 
(معهد)

عدد المعاهد المزودة 
بحاسب آلي (معهد)

.قطاع المعاهد األزهرية ،مشيخة األزهر الشريف: المصدر) ١(

33.15

31.76

20.88

13.13

1.09

Primary االبتدائية Preparatory اإلعدادية Secondary  الثانو�ة

K.G ر�اض األطفال Recitation  القراءات

%

لة التوزيع النسبي للمعاهد األزهرية وفقًا للمرح 
٢٠٢٠/٢٠١٩التعليمية عام 

 عام مصر في أزهري معهد آالف ١٠,٩٦ 

٢٠٢٠/٢٠١٩.  

.فصل ألف٦٠,٥٩ بإجمالي

.مدرس ألف ١٦٢,٩٨ بها يعمل

.تلميذ مليون ١,٧٨ منها يستفيد

 التعليم في الفصل كثافة متوسط يبلغ

.فصل /تلميذًا ٢٩,٣٤ األزهري

         االبتدائي التعليم في كثافة أعالها

  األطفال رياض يليها فصل، /تلميذًا ٣١,٣٩

.فصل /تلميذًا ٣٠,٢٣

.األزهري التعليم في اإلناث نسبة %٤٦,٧٠

 مزوَّدة األزهرية المعاهد من %٧٤,٣٤ 

.اآللي بالحاسب

 األزهرية المعاهد نسبة هي %٦٤,٩١

.واإلعدادية االبتدائية

Relative distribution of Al-Azhar institutes 
according to educational stage 2019/2020

)31(University Education-Pre 



Al-Azhar Education Data 2019/2020 (1)

(1) Source: Al-Azhar Al-Sharif, Al-Azhar Institutes Sector.

123



132

NNoo ooff.  
ssttuuddeennttss    
TThhoouussaanndd(  
SSttuuddeennttss )

AAvveerraaggee  
ccllaassssrroooomm  
ccaappaacciittyy  
SSttuuddeenntt( /

CCllaassssrroooomm )

PPeerrcceennttaaggee ooff  
ffeemmaallee ssttuuddeennttss  
ttoo ttoottaall nnuummbbeerr   
ooff ssttuuddeennttss  %%( )

138.2934.4551.37Cairoالقاهرة١

41.7938.0348.38Alexandriaاإلسكندرية٢

 7.2428.0657.23Port Saidبورسعيد٣

9.8533.0650.58Suezالسويس٤

26.4827.7848.15Damiettaدمياط٥

132.8423.8547.59Dakahliyaالدقهلية٦

194.3427.2744.38Sharqiyahالشرقية٧

59.3229.5447.41Qalyubiyaالقليوبية٨

82.4326.6343.16Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

108.9625.6246.13Gharbyahالغربية١٠

63.2422.1747.67Menofyaالمنوفية١١

150.6633.6541.71Beheraالبحيرة١٢

27.6125.9046.11Ismailiaاإلسماعيلية١٣

143.2442.0352.84Gizaالجيزة١٤

55.0233.0544.59Beni Suefبني سويف١٥

56.5136.6247.55Fayoumالفيوم١٦

76.0630.9844.95Miniaالمنيا١٧

80.8233.4045.62Assiutأسيوط١٨

148.9432.2746.68Souhagسوهاج١٩

84.4530.8845.23Qenaقنا٢٠

23.2421.7243.75Aswanأسوان٢١

29.0225.0148.59Luxorاألقصر٢٢

6.7620.0449.25Red Seaالبحر األحمر٢٣

4.069.7747.22New Valleyالوادي الجديد٢٤

13.9923.5946.77Matrouhمطروح٢٥

8.0312.4947.03North Sinaiشمال سيناء٢٦

4.579.8747.29South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1777.7629.3446.70The Republic

نسبة اإلناث إلجمالي 
التالميذ (%)

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

عدد التالميذ
 (ألف تلميذ)

متوسط كثافة الفصل  
(تلميذ/ فصل)

.قطاع المعاهد األزهرية ،مشيخة األزهر الشريف: المصدر) ١(

Thousand students

336.71388.07

932.39

110.5610.02


SSeeccoonnddaarryy


PPrreeppaarraattoorryy


PPrriimmaarryy


KK..GG


RReecciittaattiioonn

 ٢٠٢٠/ ٢٠١٩عدد التالميذ وفقًا للمرحلة التعليمية 

30.12 29.37 28.99
29.34

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Student/ Classroom

تطور متوسط كثافة الفصل 
)٢٠٢٠/٢٠١٩ -٢٠١٧/٢٠١٦(

13.82
30.23 31.39 28.53 26.09


RReecciittaattiioonn


KK..GG


PPrriimmaarryy


PPrreeppaarraattoorryy


SSeeccoonnddaarryy

يميةمتوسط كثافة الفصل وفقًا للمرحلة التعل
٢٠٢٠/٢٠١٩

 األزهرية المعاهد تالميذ من %٥٢,٤٥ 

 بالمرحلة %٢١,٨٣ ،االبتدائية بالمرحلة

  .الثانوية بالمرحلة %١٨,٩٤ اإلعدادية،

Student/ Classroom

No. of students in Al-Azhar education 
according to educational stage 

2019/2020

Average classroom capacity 
(2016/2017-2019/2020) 

Average classroom capacity according to 
educational stage 2019/2020

)31(University Education-Pre 



Al-Azhar Education Data 2019/2020 (1)

(1) Source: Al-Azhar Al-Sharif, Al-Azhar Institutes Sector.
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NNoo ooff tteeaacchheerrss.    
TTeeaacchheerr( )

SSttuuddeennttss ppeerr  
tteeaacchheerr   SSttuuddeenntt( /

TTeeaacchheerr)

1302310.62Cairoالقاهرة١

323212.93Alexandriaاإلسكندرية٢

 8358.67Port Saidبورسعيد٣

81812.04Suezالسويس٤

252910.47Damiettaدمياط٥

164558.07Dakahliyaالدقهلية٦

1915410.15Sharqiyahالشرقية٧

509511.64Qalyubiyaالقليوبية٨

83479.88Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

155447.01Gharbyahالغربية١٠

88787.12Menofyaالمنوفية١١

994915.14Beheraالبحيرة١٢

226812.17Ismailiaاإلسماعيلية١٣

679321.09Gizaالجيزة١٤

307717.88Beni Suefبني سويف١٥

282620.00Fayoumالفيوم١٦

483115.74Miniaالمنيا١٧

665212.15Assiutأسيوط١٨

1366410.90Souhagسوهاج١٩

688612.26Qenaقنا٢٠

27798.36Aswanأسوان٢١

35008.29Luxorاألقصر٢٢

10096.69Red Seaالبحر األحمر٢٣

10883.74New Valleyالوادي الجديد٢٤

107912.96Matrouhمطروح٢٥

15505.18North Sinaiشمال سيناء٢٦

11174.09South Sinaiجنوب سيناء٢٧

16297810.91The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم

عدد المدرسين (مدرس)
نصيب المدرس من 

التالميذ (تلميذ/ مدرس)

1.05 3.80

73.87

42.80 41.46


RReecciittaattiioonn


KK..GG


PPrriimmaarryy


PPrreeppaarraattoorryy


SSeeccoonnddaarryy

حلة عدد المدرسين بالتعليم األزهري وفقًا للمر
٢٠٢٠/٢٠١٩التعليمية 

9.52

29.08

12.62

9.07 8.12


Recitation


K.G


Primary


Preparatory


Secondary

٢٠٢٠/ ٢٠١٩نصيب المدرس من التالميذ  

 تم )٢٠٢٠يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

:اآلتي

 معهًدا ٤١ تجديد جديًدا، معهًدا ٣٢ إقامة

 بالوسائل معمل ١٤٠٠ تزويد متهالكًا،

  زويدت ،الحديثة والتكنولوجية التعليمية

 اآللي الحاسب بنظم معمالً ١٢٤٤

.التعليمي والكمبيوتر

حصاد الحكومة

Thousand teachers

Student/ Classroom

No. of teachers in Al-Azhar education by 
educational stage (2019/2020)

Students per teacher 2019/2020 

)31(University Education-Pre 



Al-Azhar Education Data 2019/2020 (1)

,Source: Al-Azhar Al-Sharif (1).قطاع المعاهد األزهرية ،مشيخة األزهر الشريف: المصدر) ١( Al-Azhar Institutes Sector.
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NNoo ooff tteeaacchheerrss.    
TTeeaacchheerr( )

SSttuuddeennttss ppeerr  
tteeaacchheerr   SSttuuddeenntt( /

TTeeaacchheerr)

1302310.62Cairoالقاهرة١

323212.93Alexandriaاإلسكندرية٢

 8358.67Port Saidبورسعيد٣

81812.04Suezالسويس٤

252910.47Damiettaدمياط٥

164558.07Dakahliyaالدقهلية٦

1915410.15Sharqiyahالشرقية٧

509511.64Qalyubiyaالقليوبية٨

83479.88Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

155447.01Gharbyahالغربية١٠

88787.12Menofyaالمنوفية١١

994915.14Beheraالبحيرة١٢

226812.17Ismailiaاإلسماعيلية١٣

679321.09Gizaالجيزة١٤

307717.88Beni Suefبني سويف١٥

282620.00Fayoumالفيوم١٦

483115.74Miniaالمنيا١٧

665212.15Assiutأسيوط١٨

1366410.90Souhagسوهاج١٩

688612.26Qenaقنا٢٠

27798.36Aswanأسوان٢١

35008.29Luxorاألقصر٢٢

10096.69Red Seaالبحر األحمر٢٣

10883.74New Valleyالوادي الجديد٢٤

107912.96Matrouhمطروح٢٥

15505.18North Sinaiشمال سيناء٢٦

11174.09South Sinaiجنوب سيناء٢٧

16297810.91The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم

عدد المدرسين (مدرس)
نصيب المدرس من 

التالميذ (تلميذ/ مدرس)

1.05 3.80

73.87

42.80 41.46


RReecciittaattiioonn


KK..GG


PPrriimmaarryy


PPrreeppaarraattoorryy


SSeeccoonnddaarryy

حلة عدد المدرسين بالتعليم األزهري وفقًا للمر
٢٠٢٠/٢٠١٩التعليمية 

9.52

29.08

12.62

9.07 8.12


Recitation


K.G


Primary


Preparatory


Secondary

٢٠٢٠/ ٢٠١٩نصيب المدرس من التالميذ  

 تم )٢٠٢٠يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

:اآلتي

 معهًدا ٤١ تجديد جديًدا، معهًدا ٣٢ إقامة

 بالوسائل معمل ١٤٠٠ تزويد متهالكًا،

  زويدت ،الحديثة والتكنولوجية التعليمية

 اآللي الحاسب بنظم معمالً ١٢٤٤

.التعليمي والكمبيوتر

حصاد الحكومة

Thousand teachers

Student/ Classroom

No. of teachers in Al-Azhar education by 
educational stage (2019/2020)

Students per teacher 2019/2020 

)31(University Education-Pre 



Al-Azhar Education Data 2019/2020 (1)

,Source: Al-Azhar Al-Sharif (1).قطاع المعاهد األزهرية ،مشيخة األزهر الشريف: المصدر) ١( Al-Azhar Institutes Sector.
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتععللييمم  االلففننيي
Technical Education

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتععللييمم  االلففننيي
Technical Education

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم
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عدد المدارس 
الفنية (مدرسة)

عدد المدرسين 
(مدرس)

نصيب المدرس 
من التالميذ 

(تلميذ/مدرس)

2181040913.67Cairoالقاهرة١

85453215.46Alexandriaاإلسكندرية٢

 3722016.30Port Saidبورسعيد٣

30178211.79Suezالسويس٤

5933989.73Damiettaدمياط٥

230137499.73Dakahliyaالدقهلية٦

2021518511.64Sharqiyahالشرقية٧

116683419.11Qalyubiyaالقليوبية٨

83615413.95Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

131902411.04Gharbyahالغربية١٠

143777910.99Menofyaالمنوفية١١

123956615.08Beheraالبحيرة١٢

63234312.96Ismailiaاإلسماعيلية١٣

136499631.30Gizaالجيزة١٤

66513712.77Beni Suefبني سويف١٥

74536918.20Fayoumالفيوم١٦

85846317.57Miniaالمنيا١٧

87517318.46Assiutأسيوط١٨

113986312.80Souhagسوهاج١٩

108509116.48Qenaقنا٢٠

96364211.86Aswanأسوان٢١

48180416.09Luxorاألقصر٢٢

4179311.10Red Seaالبحر األحمر٢٣

208687.27New Valleyالوادي الجديد٢٤

2968716.28Matrouhمطروح٢٥

3115727.29North Sinaiشمال سيناء٢٦

182839.41South Sinaiجنوب سيناء٢٧

247214669714.00The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم
NNoo ooff tteecchhnniiccaall.   

sscchhoooollss 
SScchhooooll( )

NNoo ooff.  
tteeaacchheerrss  
TTeeaacchheerr( )

SSttuuddeennttss ppeerr  
tteeaacchheerr 
SSttuuddeenntt( / 
TTeeaacchheerr)

. التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة: المصدر) ١(

School

49.96

34.91

10.15
4.98

Industrial secondary 

الثانوي الصنا��

Commercial secondary 

الثانوي التجاري 

Agricultural secondary 

الثانوي الزرا��

Hotel secondary 

الثانوي الفند��

92.59

12.94
38.22

2.94

Industrial 
secondary 



Agricultural 
secondary



Commercial 
secondary 



Hotel 
secondary 



1228

251
611

987 0
252

25

Industrial 
secondary 



Agricultural 
secondary 



Commercial 
secondary 



Hotel 
secondary



Governmental ح�ومي Private خاص

10.18

18.59 20.92 23.93

Industrial 
secondary 



Agricultural 
secondary



Commercial 
secondary 



Hotel 
secondary 



يالتوزيع النسبي للمدارس بالتعليم الفن  
٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠٢٠/٢٠١٩عدد المدرسين بمدارس التعليم الفني 

٢٠٢٠/٢٠١٩نصيب المدرس من التالميذ   

Student/ Teacher

)الحكومية والخاصة(عدد مدارس التعليم الفني   
2020/2019

Relative distribution of technical schools 
per specialty (2019/2020)

No. of governmental & private technical 
schools per specialty 2019/2020

No. of teachers in technical schools
2019/2020

Students per teacher 2019/2020

Thousand teachers

%

،٢٠٢٠/٢٠١٩ عاممصر في فنية مدرسة ٢٤٧٢

 نسبة %٨٤,٨٧و صناعية، منها %٤٩,٩٦

 جملة من والتجارية الصناعية المدارس

  ألف ٤٩,٣٨ بها مصر، في الفنية المدارس

  عام مدرس ألف ١٤٦,٧٠ بها يعمل ،فصل

 طالب مليون ٢,٠٥ منها ،يستفيد٢٠٢٠/٢٠١٩

.ذكور منهم %٥٧,٨٨ ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام

 ليمالتع في الفصل كثافة متوسط يبلغ

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام فصل /تلميذًا ٤١,٥٩  الفني

)30(University Education-Pre


Technical Education Data 2019/2020 (1)

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
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عدد الفصول 
(فصل)

عدد التالميذ 
(ألف تلميذ)

متوسط كثافة الفصل 
(تلميذ/فصل)

3732142.2738.12Cairoالقاهرة١

161370.0743.44Alexandriaاإلسكندرية٢

 49513.8628.01Port Saidبورسعيد٣

56121.0037.43Suezالسويس٤

96533.0834.28Damiettaدمياط٥

3507133.7938.15Dakahliyaالدقهلية٦

4552176.6838.81Sharqiyahالشرقية٧

2958130.5744.14Qalyubiyaالقليوبية٨

202985.8342.30Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

262999.5837.88Gharbyahالغربية١٠

236985.4936.09Menofyaالمنوفية١١

3555144.2840.58Beheraالبحيرة١٢

81030.3737.49Ismailiaاإلسماعيلية١٣

3008156.3851.99Gizaالجيزة١٤

158665.6141.37Beni Suefبني سويف١٥

198097.7049.34Fayoumالفيوم١٦

2764148.7153.80Miniaالمنيا١٧

221695.4943.09Assiutأسيوط١٨

2889126.2243.69Souhagسوهاج١٩

199583.9042.06Qenaقنا٢٠

117543.1836.75Aswanأسوان٢١

74029.0239.22Luxorاألقصر٢٢

2838.8131.12Red Seaالبحر األحمر٢٣

2076.3130.48New Valleyالوادي الجديد٢٤

25811.1943.35Matrouhمطروح٢٥

36911.4631.05North Sinaiشمال سيناء٢٦

1322.6620.17South Sinaiجنوب سيناء٢٧

493772053.5141.59The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم
NNoo ooff.  

ccllaassssrroooommss  
CCllaassssrroooomm( )

NNoo ooff ssttuuddeennttss.    
TThhoouussaanndd(  
SSttuuddeennttss)

AAvveerraaggee 
ccllaassssrroooomm 

ccaappaacciittyy SSttuuddeenntt( / 
CCllaassssrroooomm )

.التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة: المصدر) ١(

940.75

240.62

648.34

29.812.30 0.00
151.15

40.55

IInndduussttrriiaall  
sseeccoonnddaarryy  



AAggrriiccuullttuurraall  
sseeccoonnddaarryy



CCoommmmeerrcciiaall  
sseeccoonnddaarryy  



HHootteell  sseeccoonnddaarryy  


Governmental ح�ومي Private خاص

) الحكومية والخاصة(عدد التالميذ بمدارس التعليم الفني
٢٠٢٠/٢٠١٩

Student/ Classroom

36.82
48.40 47.56

35.48

Industrial 
secondary 



Agricultural 
secondary



Commercial 
secondary 



Hotel 
secondary 



فني  متوسط كثافة الفصل وفقًا لنوع التعليم ال  
٢٠٢٠/٢٠١٩


Males


Females

وفقًا للنوع  التوزيع النسبي للتالميذ في التعليم الفني
٢٠٢٠/٢٠١٩

Thousand students

No. of governmental & private technical 
education students per specialty 2019/2020

Average classroom capacity in technical 
education by specialty 2019/2020

Relative distribution of technical education 
students by gender 2019/2020

 :تم )٢٠٢٠ يونيو-٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 ،التطبيقية للتكنولوجيا مدرسة ١١ إنشاء•

 في الخاص القطاع مع شَراكة ٢١ وعقد

 مركزين وإنشاء ،المزدوج والتدريب التعليم

.لالبتكار

 الفني التعليم بمدارس تخصصًا ٢١ إضافة•

 ةاالقتصادي األنشطة مع تتوافق الصناعي

.الجغرافي بالنطاق

 ،الفني التعليم لمرحلة مناهج ١١٠ تطوير•

 والصناعي الفني للتعليم مدارس ٨ وإنشاء

.محافظات ٨في

 ريادة عن ومسؤولًا معلمًا ٢٤٨٥ تدريب•

.األعمال

حصاد الحكومة 

)30(University Education-Pre

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.



Technical Education Data 2019/2020 (1)
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتررببييةة  االلخخااصصةة
Special Education

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلتتررببييةة  االلخخااصصةة
Special Education

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم
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NNoo ooff sscchhoooollss.    
SScchhooooll( )

NNoo ooff tteeaacchheerrss.   
TTeeaacchheerr( )

SSttuuddeennttss ppeerr  
tteeaacchheerr    

SSttuuddeenntt TTeeaacchheerr( / )

12912494.47Cairoالقاهرة١

394744.30Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 161572.09بورسعيد٣

161383.24Suezالسويس٤

292213.86Damiettaدمياط٥

755584.78Dakahliyaالدقهلية٦

556273.98Sharqiyahالشرقية٧

525074.78Qalyubiyaالقليوبية٨

424413.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

464645.35Gharbyahالغربية١٠

535084.88Menofyaالمنوفية١١

464075.14Beheraالبحيرة١٢

221864.38Ismailiaاإلسماعيلية١٣

966585.33Gizaالجيزة١٤

484393.92Beni Suefبني سويف١٥

151805.34Fayoumالفيوم١٦

474943.55Miniaالمنيا١٧

304004.95Assiutأسيوط١٨

284474.50Souhagسوهاج١٩

333283.95Qenaقنا٢٠

353692.90Aswanأسوان٢١

201403.99Luxorاألقصر٢٢

261213.24Red Seaالبحر األحمر٢٣

151251.57New Valleyالوادي الجديد٢٤

23882.97Matrouhمطروح٢٥

261732.29North Sinaiشمال سيناء٢٦

16353.40South Sinaiجنوب سيناء٢٧

107899344.25The Republic

(١) المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نصيب المدرس من 
التالميذ (تلميذ/مدرس)

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

 عدد المدرسين (مدرس) عدد المدارس (مدرسة)



%

59.55

30.24

9.74
0.46

Mental 
disability 


Deaf and hard 
of hearing 



Blind and 
partially 
sighted




Other 


ة وفقًا التوزيع النسبي لمدارس التربية الخاص
٢٠٢٠/٢٠١٩لنوع اإلعاقة عام 

64.47

27.58

7.37
0.59

Mental disability 


Deaf and hard of 
hearing 



Blind and 
partially sighted




Other 


%

ة التوزيع النسبي لتالميذ مدارس التربي
٢٠٢٠/٢٠١٩الخاصة وفقًا لنوع اإلعاقة عام 

)30(University Education-Pre

Relative distribution of special education 
schools according to type of disability 

(2019/2020)

Relative distribution of students in special 
education school by type of disability 

2019/2020

                       خاصة تربية مدرسة ١٠٧٨

 :بها يوجد ٢٠٢٠ /٢٠١٩  عام

  .مدرسًا ٩٩٣٤

 .فصلًا ٤٨٤١

 تلميذ، ألف ٤٢,٢٦ منها يستفيد

 ٨,٧٣ الفصل كثافة متوسط ويبلغ

 . فصل لكل تالميذ



Special Education Data 2019/2020 (1)

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
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NNoo ooff.  
ccllaassssrroooommss  
CCllaassssrroooomm( )

NNoo ooff ssttuuddeennttss.   
SSttuuddeenntt( )

AAvveerraaggee 
ccllaassssrroooomm  
ccaappaacciittyy 
SSttuuddeenntt( /

CCllaassssrroooomm)

62755838.90Cairoالقاهرة١

198203610.28Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 553285.96بورسعيد٣

734476.12Suezالسويس٤

1018538.45Damiettaدمياط٥

30026688.89Dakahliyaالدقهلية٦

27624989.05Sharqiyahالشرقية٧

27424248.85Qalyubiyaالقليوبية٨

18313227.22Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

223248111.13Gharbyahالغربية١٠

233247810.64Menofyaالمنوفية١١

206209410.17Beheraالبحيرة١٢

878149.36Ismailiaاإلسماعيلية١٣

42335088.29Gizaالجيزة١٤

21717217.93Beni Suefبني سويف١٥

8296211.73Fayoumالفيوم١٦

20817568.44Miniaالمنيا١٧

20319819.76Assiutأسيوط١٨

164201312.27Souhagسوهاج١٩

15112948.57Qenaقنا٢٠

14910717.19Aswanأسوان٢١

775597.26Luxorاألقصر٢٢

833924.72Red Seaالبحر األحمر٢٣

491964.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

722613.63Matrouhمطروح٢٥

883964.50North Sinaiشمال سيناء٢٦

391193.05South Sinaiجنوب سيناء٢٧

4841422558.73The Republic الجمهورية

(١) المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المحافظةم

 عدد التالميذ (تلميذ)عدد الفصول (فصل)
متوسط كثافة الفصل 

(تلميذ/فصل)

GGoovveerrnnoorraattee

)30(University Education-Pre

 في الذهنية اإلعاقة مدارس نسبة %٥٩,٥٥

 التالميذ إجمالي من %٦٤,٤٧ وبها مصر،

  .الخاصة التربية مدارس في المسجَّلين

 ةالتربي مدارس في الفصل كثافة متوسط

.فصل/تالميذ ٨,٧٣ الخاصة

9.57

7.41 7.74

11.81

Mental disability


Deaf and hard of 
hearing



Blind and partially 
sighted 



Other


وفقًا  متوسط كثافة الفصل في مدارس التربية الخاصة
٢٠٢٠/٢٠١٩لنوع اإلعاقة عام 

Average classroom capacity in special education 
schools according to type of disability 2019/2020

Student/Classroom



Special Education Data 2019/2020 (1)

(1) Source: Ministry of Education and Technical Education.
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ممييااللتتععللييمم  االلععاالليي  ووااللببححثث  االلععلل
Higher Education and Scientific Research

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ممييااللتتععللييمم  االلععاالليي  ووااللببححثث  االلععلل
Higher Education and Scientific Research

EEdduuccaattiioonnااللتتععللييمم





145

NNoo ooff ggoovveerrnnmmeennttaall,,.   
pprriivvaattee,, aanndd AAll AAzzhhaarr  -  

uunniivveerrssiittiieess  UUnniivveerrssiittyy( )

NNoo ooff ffaaccuullttiieess iinn.    
ggoovveerrnnmmeennttaall,, pprriivvaattee,, aanndd   

AAll AAzzhhaarr uunniivveerrssiittiieess-   
FFaaccuullttyy( )

16142Cairoالقاهرة١

236Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 114بورسعيد٣

112Suezالسويس٤

215Damiettaدمياط٥

233Dakahliyaالدقهلية٦

127Sharqiyahالشرقية٧

117Qalyubiyaالقليوبية٨

121Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

120Gharbyahالغربية١٠

233Menofyaالمنوفية١١

115Beheraالبحيرة١٢

118Ismailiaاإلسماعيلية١٣

888Gizaالجيزة١٤

237Beni Suefبني سويف١٥

119Fayoumالفيوم١٦

223Miniaالمنيا١٧

134Assiutأسيوط١٨

118Souhagسوهاج١٩

121Qenaقنا٢٠

122Aswanأسوان٢١

16Luxorاألقصر٢٢

03Red Seaالبحر األحمر٢٣

16New Valleyالوادي الجديد٢٤

19Matrouhمطروح٢٥

216North Sinaiشمال سيناء٢٦

01South Sinaiجنوب سيناء٢٧

54706The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

عدد الجامعات الحكومية 
والخاصة واألزهر (جامعة)

عدد الكليات بالجامعات الحكومية 
والخاصة واألزهر  (كلية)

.التعليم العالي والبحث العلمي وزارة: المصدر) ١(
.وزارة المالية: المصدر) ٢(



46
48

50

54

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

University

تطور عدد الجامعات الحكومية والخاصة واألزهر  
(2020/2019-2017/2016)

123

142
151

180

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Faculty

(2017/2016-2020/2019)تطور عدد الكليات الخاصة 

24.70 27.09 30.19
39.58

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

L.E Billion 

  (*) )٢(تطور إجمالي اإلنفاق الحكومي على التعليم الجامعي  
)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(

64.02

25.50

10.48 ا��امعات ا���ومية 

Governmental Universities

ا��امعات ا��اصة 

Private Universities

جامعة األز�ر

Al-Azhar University 

%

التوزيع النسبي لعدد الكليات وفقًا لنوع الجامعة  
٢٠٢٠/٢٠١٩

 الحكومي اإلنفاق إجمالي جنيه مليار ٣٩,٥٨

                                    )األزهر يشمل( الجامعي التعليم على
.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عاممصر في جامعة ٥٤

 حكومية،  منها %٦٤,٠٢ مصر، في كليات ٧٠٦

 مقارنةً  كلية ٥٧ بزيادة خاصة،  كليات %٢٥,٥و

.٢٠١٧/٢٠١٦ بعام

Higher Education and Scientific Research(17-32-50-51) 

Governmental expenditure on higher education 
(governmental, private and Al-Azhar education) (2) 

(*) (2016/2017-2019/2020)

No. of governmental, private, and Al-Azhar 
universities (2016/2017-2019/2020) 

Relative distribution of faculties by type of 
university (2019/2020)

.يشمل األزهر (*)



Higher Education Data 2019/2020 (1)

(*)  Including Al-Azhar.

No. of private faculties (2016/2017-2019/2020)

(1) Source: Ministry of Higher Education and Scientific Research.
(2) Source: Ministry of Finance.
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اإلجمالياألزهرالخاصة الحكومية

GGoovveerrnnmmeennttaall  PPrriivvaatteeAAll AAzzhhaarr-TToottaall

351.8961.74131.07544.70Cairoالقاهرة١

175.5413.647.16196.34Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 21.190.004.2925.48بورسعيد٣

12.930.000.0012.93Suezالسويس٤

17.881.726.4026.00Damiettaدمياط٥

142.229.2935.02186.53Dakahliyaالدقهلية٦

120.540.0031.55152.09Sharqiyahالشرقية٧

67.880.003.4571.33Qalyubiyaالقليوبية٨

53.900.009.8963.79Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

107.840.0015.68123.52Gharbyahالغربية١٠

93.090.006.1099.19Menofyaالمنوفية١١

38.480.0015.8154.29Beheraالبحيرة١٢

30.860.000.0030.86Ismailiaاإلسماعيلية١٣

176.3365.780.00242.11Gizaالجيزة١٤

62.635.298.6976.61Beni Suefبني سويف١٥

26.640.000.0026.64Fayoumالفيوم١٦

56.452.110.0058.56Miniaالمنيا١٧

78.590.0036.75115.34Assiutأسيوط١٨

50.250.000.4250.67Souhagسوهاج١٩

43.580.007.8151.39Qenaقنا٢٠

22.940.006.9029.84Aswanأسوان٢١

2.580.008.7211.30Luxorاألقصر٢٢

0.670.000.000.67Red Seaالبحر األحمر٢٣

2.510.000.002.51New Valleyالوادي الجديد٢٤

2.230.000.002.23Matrouhمطروح٢٥

5.795.530.0011.32North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.000.000.390.39South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1765.43165.10336.102266.63The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

عدد الطالب المقيدين بالجامعات (ألف طالب)

NNoo ooff ssttuuddeennttss eennrroolllleedd iinn uunniivveerrssiittiieess.      
TThhoouussaanndd SSttuuddeennttss(  ) المحافظةم

.التعليم العالي والبحث العلمي وزارة: المصدر) ١(

Higher Education and Scientific Research(17-32-50-51) 

77.89

7.28

14.83

ا��امعات ا���ومية 

Governmental Universities

ا��امعات ا��اصة 

Private Universities

جامعة األز�ر

Al-Azhar University 

%

وفقًا  التوزيع النسبي للطالب المقيدين بالجامعات 
٢٠٢٠/٢٠١٩لنوع الجامعة  

49.36

50.64

Females إناث Males  ذ�ور

%

العالي  التوزيع النسبي للطالب الملتحقين بالتعليم 
٢٠٢٠/٢٠١٩ )*(وفقًا للنوع

Relative distribution of students enrolled in 
higher education by type of university 

(2019/2020)

Relative distribution of students enrolled in 
higher education according to gender (*)

(2019/2020)

  عام مصر في جامعي طالب مليون ٢,٢٧

٢٠٢٠/٢٠١٩.

 مبالتعلي الملتحقين الطالب من %٥٠,٦٤

.ناثاإل نسبة من أعلى وهي ذكور، العالي

 المقيدين الطالب من %٧٧,٨٩

 %٧,٢٨ مقابل الحكومية، بالجامعات

.الخاصة بالجامعات فقط

(1) Source: Ministry of Higher Education and Scientific Research.



Higher Education Data 2019/2020 (1)

.Including Al-Azhar  (*).يشمل األزهر (*)
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الخاصة الحكوميةالخاصة الحكومية

GGoovveerrnnmmeennttaallPPrriivvaatteeGGoovveerrnnmmeennttaallPPrriivvaattee

94925060206186Cairoالقاهرة١

317807744513Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 4138244000بورسعيد٣

0205517Suezالسويس٤

159408150Damiettaدمياط٥

111134036137Dakahliyaالدقهلية٦

27686429081Sharqiyahالشرقية٧

26403921758Qalyubiyaالقليوبية٨

0508634Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

3458818399Gharbyahالغربية١٠

2036790Menofyaالمنوفية١١

14173012058Beheraالبحيرة١٢

0105903Ismailiaاإلسماعيلية١٣

130133575884Gizaالجيزة١٤

1211165667Beni Suefبني سويف١٥

0102426Fayoumالفيوم١٦

0407612Miniaالمنيا١٧

2124331688Assiutأسيوط١٨

24311612561Souhagسوهاج١٩

6161053533Qenaقنا٢٠

2321384740Aswanأسوان٢١

134353908Luxorاألقصر٢٢

0204688Red Seaالبحر األحمر٢٣

0000New Valleyالوادي الجديد٢٤

010680Matrouhمطروح٢٥

236317242North Sinaiشمال سيناء٢٦

0102087South Sinaiجنوب سيناء٢٧

4516878743523052The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

عدد الطالب المقيدين بالمعاهد (طالب)عدد  المعاهد (معهد)

NNoo ooff iinnssttiittuutteess.    IInnssttiittuuttee( )
NNoo ooff ssttuuddeennttss eennrroolllleedd iinn.     
hhiigghheerr iinnssttiittuutteess  SSttuuddeenntt( )

.التعليم العالي والبحث العلمي وزارة: المصدر) ١(



  منها يستفيد مصر، في معهدًا ٢١٣

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام طالب ألف ٦٠١,٨٠

 القاهرة في توجد المعاهد من %٥١,١٧

.والجيزة واإلسكندرية

.خاصة المعاهد من %٧٨,٨٧

 بالمعاهد الطالب من %٨٦,٩٢

.الخاصة

204 199 206 213

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Institute

)٢٠٢٠/ ٢٠١٩ - ٢٠١٧/ ٢٠١٦(تطور عدد المعاهد 
No. of  institutes (2016/2017-2019/2020)

21.13

78.87

Governmental Institutes املعا�د ا���ومية

Private Institutes املعا�د ا��اصة

%

٢٠٢٠/٢٠١٩التوزيع النسبي للمعاهد الحكومية والخاصة 
Relative distribution of governmental 

and private institutes (2019/2020)

68.38

31.62

Males  ذ�ور Females إناث

%

معاهد التوزيع النسبي للطالب المقيدين بال 
٢٠٢٠/٢٠١٩الحكومية والخاصة  

Relative distribution of students enrolled in 
governmental and private institutes 

(2019/2020)

Higher Education and Scientific Research(17-32-50-51) 



Higher Education Data 2019/2020 (1)

(1) Source: Ministry of Higher Education and Scientific Research.
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة
EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلصصححةة
Health

ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  •
ووججههااتت  أأخخررىى

•  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

• HHoossppiittaallss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&  
ootthheerr  EEnnttiittiieess

• MMeeddiiccaall  TTeeaamm  &&  NNuurrssiinngg  ssttaaffff

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  •
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

االلررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  •
ووااللططففووللةة

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة•

• SSuuppppoorrttiivvee    MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess  &&  
HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee

• HHeeaalltthh  CCaarree  ffoorr  CChhiillddhhoooodd  aanndd  
MMootthheerrhhoooodd

• SSttaattee--FFuunnddeedd  MMeeddiiccaall  TTrreeaattmmeenntt
الخاصة الحكومية

GGoovveerrnnmmeennttaall  PPrriivvaattee

58434309224628Cairoالقاهرة١

185873333118Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 810108999بورسعيد٣

02424188Suezالسويس٤

221183794Damiettaدمياط٥

35967892132Dakahliyaالدقهلية٦

178043791092Sharqiyahالشرقية٧

97145393454Qalyubiyaالقليوبية٨

04144221Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

129924801525Gharbyahالغربية١٠

7210480Menofyaالمنوفية١١

3349179028Beheraالبحيرة١٢

0488154Ismailiaاإلسماعيلية١٣

6281553311172Gizaالجيزة١٤

383363410Beni Suefبني سويف١٥

00145Fayoumالفيوم١٦

0306207Miniaالمنيا١٧

708262208Assiutأسيوط١٨

1027301721Souhagسوهاج١٩

1714120674Qenaقنا٢٠

4591002195Aswanأسوان٢١

12162523Luxorاألقصر٢٢

02070Red Seaالبحر األحمر٢٣

003New Valleyالوادي الجديد٢٤

020611Matrouhمطروح٢٥

164928189North Sinaiشمال سيناء٢٦

01110South Sinaiجنوب سيناء٢٧

2241510415049871The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

عدد خريجي المعاهد (خريج)
 NNoo. ooff ggrraadduuaatteess ffrroomm hhiigghheerr    

    iinnssttiittuutteess (GGrraadduuaattee )

عدد الطالب الوافدين 
بالجامعات (طالب)

NNoo ooff ffoorreeiiggnn.   
ssttuuddeennttss iinn  
uunniivveerrssiittiieess  

FFoorreeiiggnn ssttuuddeenntt(  )

.التعليم العالي والبحث العلمي وزارة: المصدر) ١(



 تصنيف ضمن مصرية جامعات ٩ دخلت

 جامعات ٣ بزيادة الخضراء، الجامعات

 جامعة حققت وقد الماضي، العام عن

 هذا ترتيبها في نوعية قفزة اإلسكندرية

  بةالمرت في لتأتي مركزًا ١٢٤ متقدمة العام

 يةاألمريك الجامعة على بذلك متفوقة ١٩٨

  .مركزًا ١٢٥ بــ بالقاهرة

)٢(٢٠٢٠تصنيف الجامعات الخضراء  

 جامعة ألف ٣٠ حوالي التصنيف يضم

 لتحتل القاهرة جامعة جاءت العالم، حول

 المصرية، الجامعات بين األول المركز

 ركزوالم العربية، الدول بين الرابع والمركز

.اإلفريقية الدول بين السادس

 
التصنيف اإلسباني للجامعات 

  )٣( ٢٠٢١"ويبوميتركس"

 المعاهد من خريج ألف ١٢٦,٥٧

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام المصرية

 بالجامعات وافد طالب ألف ٤٩,٨٧

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام مصر في

.الخضراء تصنيف جرين ميتريك للجامعات: المصدر) ٢(
.العلمي اإلسباني، تصنيف ويبوميتركس للجامعات العالمية المجلس األعلى للبحث: المصدر) ٣(

Higher Education and Scientific Research(17-32-50-51) 

 يف البدء تم جديدة تكنولوجية جامعات ٦

                                    إلى اإلجمالي ليصل إنشائها

.جامعات ٩

 إنشاؤها تم دولية أهلية جامعات ٣

.كلية ٤٨ تضم

حصاد قطاع التعليم العالي والبحث 

٢٠٢٠ العلمي



Higher Education Data 2019/2020 (1)

(1) Source: Ministry of Higher Education and Scientific Research.
(2) Source: UI Green Metric.
(3) Source: Spanish Supreme Council for Scientific Research, Webometrics Ranking of 
World Universities.
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة
EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلصصححةة
Health

ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  •
ووججههااتت  أأخخررىى

•  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

• HHoossppiittaallss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&  
ootthheerr  EEnnttiittiieess

• MMeeddiiccaall  TTeeaamm  &&  NNuurrssiinngg  ssttaaffff

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  •
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

االلررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  •
ووااللططففووللةة

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة•

• SSuuppppoorrttiivvee    MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess  &&  
HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee

• HHeeaalltthh  CCaarree  ffoorr  CChhiillddhhoooodd  aanndd  
MMootthheerrhhoooodd

• SSttaattee--FFuunnddeedd  MMeeddiiccaall  TTrreeaattmmeenntt



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة
EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلصصححةة
Health

ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  •
ووججههااتت  أأخخررىى

•  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

• HHoossppiittaallss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&  
ootthheerr  EEnnttiittiieess

• MMeeddiiccaall  TTeeaamm  &&  NNuurrssiinngg  ssttaaffff

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  •
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

االلررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  •
ووااللططففووللةة

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة•

• SSuuppppoorrttiivvee    MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess  &&  
HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee

• HHeeaalltthh  CCaarree  ffoorr  CChhiillddhhoooodd  aanndd  
MMootthheerrhhoooodd

• SSttaattee--FFuunnddeedd  MMeeddiiccaall  TTrreeaattmmeenntt
االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلصصححةة
Health

ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  •
ووججههااتت  أأخخررىى

•  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

• HHoossppiittaallss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&  
ootthheerr  EEnnttiittiieess

• MMeeddiiccaall  TTeeaamm  &&  NNuurrssiinngg  ssttaaffff

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  •
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

االلررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  •
ووااللططففووللةة

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة•

• SSuuppppoorrttiivvee    MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess  &&  
HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee

• HHeeaalltthh  CCaarree  ffoorr  CChhiillddhhoooodd  aanndd  
MMootthheerrhhoooodd

• SSttaattee--FFuunnddeedd  MMeeddiiccaall  TTrreeaattmmeenntt



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  
ووججههااتت  أأخخررىى

Hospitals of the Ministry of Health & other Entities

HHeeaalltthhااللصصححةة



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ممسستتششففييااتت  ووززااررةة  االلصصححةة  
ووججههااتت  أأخخررىى

Hospitals of the Ministry of Health & other Entities

HHeeaalltthhااللصصححةة
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 المستشفيات العامة 
والمركزية (*) (مستشفى)

مستشفيات الرمد (*) 
(مستشفى)

مستشفيات الحميات (*) 
(مستشفى)

PPuubblliicc aanndd cceennttrraall    
hhoossppiittaallss  (*)  

HHoossppiittaall( )

OOpphhtthhaallmmoollooggyy  
hhoossppiittaallss  (*)  

HHoossppiittaall( )

FFeevveerr hhoossppiittaallss  (*)  
HHoossppiittaall( )

1412Cairoالقاهرة١

511Alexandriaاإلسكندرية٢

 001Port Saidبورسعيد٣

101Suezالسويس٤

1111Damiettaدمياط٥

2211Dakahliyaالدقهلية٦

2012Sharqiyahالشرقية٧

1022Qalyubiyaالقليوبية٨

1214Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1035Gharbyahالغربية١٠

1034Menofyaالمنوفية١١

1612Beheraالبحيرة١٢

601Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1610Gizaالجيزة١٤

611Beni Suefبني سويف١٥

611Fayoumالفيوم١٦

957Miniaالمنيا١٧

1113Assiutأسيوط١٨

1226Souhagسوهاج١٩

812Qenaقنا٢٠

612Aswanأسوان٢١

302Luxorاألقصر٢٢

501Red Seaالبحر األحمر٢٣

501New Valleyالوادي الجديد٢٤

1001Matrouhمطروح٢٥

500North Sinaiشمال سيناء٢٦

700South Sinaiجنوب سيناء٢٧

2462854The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

.والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(

Health (3-10-33) 

.وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية: المصدر) ٢(
.  مستشفيات وزارة الصحة (*)

8.84

7.52

12.10

17.63

5.00

8.00
9.26

7.57

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Public sector  قطاع عام Private sector  قطاع خاص

L.E Billion 

لقطاع  تطور االستثمارات المنفذة الكلية الموجهة  
)٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(الصحة 

Total actual investment in health sector 
(2016/2017-2019/2020) (2)

 اعبقط منفذة استثمارات جنيه مليار ٢٥,٢٠

 %٨٢,٠٨ بزيادة ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام الصحة

.٢٠١٧/٢٠١٦ بعام بالمقارنة

 القطاع استثمارات جنيه مليار ١٧,٦٣ 

 ٨,٧٩ بزيادة الصحة، قطاع في العام

  مقابل ،٢٠١٧/٢٠١٦ بعام مقارنة جنيه مليارات

 القطاع استثمارات جنيه مليارات ٧,٥٧

.الخاص

.مصر في ومركزيا عاما مستشًفى ٢٤٦

 مستشفى ٥٤ و للرمد مستشفى ٢٨

 يف والسكان الصحة لوزارة تابعة للحميات

.مصر



Health Facilities Data 2019(1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
(2) Source: Ministry of Planning and Economic Development.
(*) Ministry of Health hospitals.
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مستشفيات جلدية (*) 
(مستشفى)

مستشفيات الصدر (*) 
(مستشفى)

مستشفيات الهيئة العامة 
للتأمين الصحي (**) (مستشفى)

DDeerrmmaattoollooggyy   
hhoossppiittaallss  (*)  

HHoossppiittaall( )

CChheesstt hhoossppiittaallss  
(*)  

HHoossppiittaall( )

HHoossppiittaallss aaffffiilliiaatteedd ttoo    
tthhee HHeeaalltthh IInnssuurraannccee   
AAuutthhoorriittyy  (**) HHoossppiittaall( )

118Cairoالقاهرة١

024Alexandriaاإلسكندرية٢

 012Port Saidبورسعيد٣

011Suezالسويس٤

111Damiettaدمياط٥

032Dakahliyaالدقهلية٦

012Sharqiyahالشرقية٧

013Qalyubiyaالقليوبية٨

112Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

023Gharbyahالغربية١٠

021Menofyaالمنوفية١١

011Beheraالبحيرة١٢

011Ismailiaاإلسماعيلية١٣

021Gizaالجيزة١٤

011Beni Suefبني سويف١٥

011Fayoumالفيوم١٦

031Miniaالمنيا١٧

011Assiutأسيوط١٨

011Souhagسوهاج١٩

011Qenaقنا٢٠

031Aswanأسوان٢١

000Luxorاألقصر٢٢

000Red Seaالبحر األحمر٢٣

010New Valleyالوادي الجديد٢٤

010Matrouhمطروح٢٥

000North Sinaiشمال سيناء٢٦

000South Sinaiجنوب سيناء٢٧

33339The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

.والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(

Health (3-10-33) 

.  مستشفيات وزارة الصحة (*)
.مستشفيات الجهات التابعة لوزارة الصحة (**)

 على اإلنفاق إجمالي جنيه مليار ٧٣,٠٦

 من %٤,٦٤ بنسبة ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام الصحة

 مصر لجمهورية العام اإلنفاق إجمالي

.العربية

 العامة للهيئة تابعاً مستشفى ٣٩

  .الصحي للتأمين

صدر، مستشفى ٣٣

 لوزارة تابعة جلدية مستشفيات ٣و 

.٢٠١٩ عام الصحة



Health Facilities Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
(*) Ministry of Health hospitals.
(**) Hospitals of the entities affiliated to the Ministry of Health.

5.00

4.50

4.30

4.64

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

%

ي تطور اإلنفاق العام على الصحة كنسبة من إجمال
)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(اإلنفاق القومي 

Public expenditure on health (% of total 
public expenditure) (2016/2017-2019/2020)
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مستشفيات ومعاهد تعليمية 
(*) (مستشفى)

مستشفيات جامعية (**) 
(مستشفى)

مستشفيات هيئة السكة 
الحديد (**) (مستشفى)

EEdduuccaattiioonnaall hhoossppiittaallss  
aanndd iinnssttiittuuttiioonnss  (*)  

HHoossppiittaall( )

UUnniivveerrssiittyy  
hhoossppiittaallss  (**)  

HHoossppiittaall( )

RRaaiillwwaayyss AAuutthhoorriittyy  
hhoossppiittaallss  (**)

HHoossppiittaall( )

8321Cairoالقاهرة١

180Alexandriaاإلسكندرية٢

 000Port Saidبورسعيد٣

000Suezالسويس٤

010Damiettaدمياط٥

070Dakahliyaالدقهلية٦

180Sharqiyahالشرقية٧

111Qalyubiyaالقليوبية٨

000Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

141Gharbyahالغربية١٠

150Menofyaالمنوفية١١

100Beheraالبحيرة١٢

130Ismailiaاإلسماعيلية١٣

600Gizaالجيزة١٤

010Beni Suefبني سويف١٥

020Fayoumالفيوم١٦

050Miniaالمنيا١٧

090Assiutأسيوط١٨

110Souhagسوهاج١٩

110Qenaقنا٢٠

010Aswanأسوان٢١

000Luxorاألقصر٢٢

000Red Seaالبحر األحمر٢٣

000New Valleyالوادي الجديد٢٤

000Matrouhمطروح٢٥

000North Sinaiشمال سيناء٢٦

000South Sinaiجنوب سيناء٢٧

23893The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظةم

 مستشفى ٢٣و جامعيا،مستشفى٨٩

  .مصر في تعليميا ومعهدًا

.والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(

 تم )٢٠٢٠ يونيو -٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

:اآلتي

 مستشفى، ٢٦ وتجهيز وتطوير إنشاء 

بالمستشفيات سريرًا ١١٥٦ وإضافة

 التابعة والمستشفيات الحكومية

 الطبية للمراكز العامة لألمانة

.المتخصصة

 السمعي الضعفعلىالكشفإجراء 

.طفل ألف ٥١١,٥ لـ

 )فيروس على القضاء حملة 

 أكبر مواطن مليون ٥٠ فحص )سي

                      لنحو العالج وصرف عامًا، ١٨ من

 مركزًا ١٥  وإنشاء مصاب، مليون ١,٠٣

 من عدد في سي فيروس لعالج

.الجمهورية محافظات

ةالمرأ صحة دعم بمبادرة يتعلق فيما 

       حوالي فحص   تم فقد ؛٢٠١٩ يونيو

.محافظة ٢٠ في سيدة ماليين ٤,٦

حصاد الحكومة

.مستشفيات الجهات التابعة لوزارة الصحة (*)
،  مستشفيات الشرطة والسجون، مستشفيات الجامعات: (وتشمل، مستشفيات الجهات الحكومية األخرى (**)

).وهيئات أخرى، مستشفيات السكة الحديد

Health (3-10-33) 



Health Facilities Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
(*) Hospitals of the entities affiliated to the Ministry of Health.
(**)Other governmental entities' hospitals, which include: (Universities, Police and 
Prisons, Railroads and other bodies hospitals).
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مستشفيات القطاع الخاص 
(مستشفى)

مراكز العالج الطبيعي 
(*) (مركز)

مراكز األورام (*) 
(مركز)

PPrriivvaattee sseeccttoorr   
hhoossppiittaallss   HHoossppiittaall( )

PPhhyyssiiootthheerraappyy  
cceenntteerrss  (*) CCeenntteerr ( )

OOnnccoollooggyy  
cceenntteerrss  (*)  
CCeenntteerr( )

35013Cairoالقاهرة١

12420Alexandriaاإلسكندرية٢

 1310Port Saidبورسعيد٣

1710Suezالسويس٤

1691Damiettaدمياط٥

122201Dakahliyaالدقهلية٦

56140Sharqiyahالشرقية٧

4500Qalyubiyaالقليوبية٨

29110Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

7871Gharbyahالغربية١٠

5900Menofyaالمنوفية١١

3701Beheraالبحيرة١٢

4360Ismailiaاإلسماعيلية١٣

17540Gizaالجيزة١٤

1900Beni Suefبني سويف١٥

1560Fayoumالفيوم١٦

1631Miniaالمنيا١٧

56110Assiutأسيوط١٨

36111Souhagسوهاج١٩

1201Qenaقنا٢٠

1601Aswanأسوان٢١

500Luxorاألقصر٢٢

1640Red Seaالبحر األحمر٢٣

840New Valleyالوادي الجديد٢٤

460Matrouhمطروح٢٥

1000North Sinaiشمال سيناء٢٦

400South Sinaiجنوب سيناء٢٧

138112111The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

.والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(

164 166 166

121

2016 2017 2018 2019

Center

**)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور مراكز العالج الطبيعي  

67.90

32.10

Private خاص Public عام

٢٠١٩م التوزيع النسبي للمستشفيات العامة والخاصة عا

%

.مستشفيات الجهات التابعة لوزارة الصحة (*)

No. of physiotherapy centers (2016-2019)**

Health (3-10-33) 



Health Facilities Data 2019 (1)

Relative distribution of public and private 
hospitals in 2019

(1) Source: Ministry of Health and Population.

(*) Hospitals of the entities affiliated to the Ministry of Health.
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.٢٠١٩ عام العربية مصر جمهورية في مستشفى ٢٠٣٤

  ةبنسب الخاص، القطاع تتبع منها مستشفى ١٣٨١

 المستشفيات نسبة  %٣٢.١٠ مقابل ،%٦٧.٩٠

.مصر في العام للقطاع التابعة

 لوزارة تابعًا أورام مركز ١١و الطبيعي، للعالج مركزًا ١٢١ 

.٢٠١٩ عام مصر في والسكان الصحة

.ياتيرجع تراجع عدد مراكز العالج الطبيعي إلى إحالل وتجديد لبعض المستشف (**)

(**) The decline in the number of physiotherapy centers is due to the 
replacement and refurbishment of some hospitals.
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 المستشفيات 

الحكومية (*)

المستشفيات 
الخاصة

إجمالي

GGoovveerrnnmmeennttaall  
hhoossppiittaallss  (*)

PPrriivvaattee 
hhoossppiittaallss

TToottaall
PPooppuullaattiioonn ppeerr  

bbeedd 
PPeerrssoonn bbeedd( / )

20101957729678333.88Cairoالقاهرة١

7864379511659460.36Alexandriaاإلسكندرية٢

 439380819942.98Port Saidبورسعيد٣

5654681033736.29Suezالسويس٤

23654142779561.52Damiettaدمياط٥

662417048328813.73Dakahliyaالدقهلية٦

5224228375071002.76Sharqiyahالشرقية٧

597512457220814.13Qalyubiyaالقليوبية٨

230563529401207.26Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

508121297210724.25Gharbyahالغربية١٠

414115735714790.04Menofyaالمنوفية١١

3463111345761426.10Beheraالبحيرة١٢

14163411757784.06Ismailiaاإلسماعيلية١٣

4266471789831009.33Gizaالجيزة١٤

200955325621311.88Beni Suefبني سويف١٥

196041523751609.62Fayoumالفيوم١٦

323054537751557.54Miniaالمنيا١٧

585016187468629.07Assiutأسيوط١٨

321391241251289.70Souhagسوهاج١٩

163537220071684.24Qenaقنا٢٠

13643761740898.09Aswanأسوان٢١

106712711941107.63Luxorاألقصر٢٢

344462806471.69Red Seaالبحر األحمر٢٣

38162443572.44New Valleyالوادي الجديد٢٤

8631401003480.28Matrouhمطروح٢٥

46895563836.07North Sinaiشمال سيناء٢٦

38698484222.97South Sinaiجنوب سيناء٢٧

9259936149128748775.54The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

عدد األسِرَّة (سرير)

المحافظةم

عدد السكان لكل 
سرير(نسمة/ سرير)

NNoo ooff bbeeddss.   BBeedd( )

71.92

28.08

Governmental ح�ومي Private خاصة

الخاصة التوزيع النسبي ألسَّرة المستشفيات الحكومية و
٢٠١٩عام 

%

.والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(

 - جه�ات تابع�ة ل��وزارة الص�حة والس��كان -وزارة الص�حة والس��كان (ع�دد األس�رة بمستش��فيات القط�اع الحك�ومي تش��مل  (*)
).جهات حكومية أخرى

٢٠١٩عدد السكان لكل سرير عام  

Relative distribution of beds in governmental 
and private hospitals in 2019

Population per bed in 2019

Health (3-10-33) 



Health Facilities Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
(*) Number of beds in the governmental sector's hospitals including (Ministry of Health and 
Population - entities affiliated to the Ministry of Health - other governmental entities).
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222.97-0 سرير/نسمة ٢٢٢.٩٧-٠ من• Person/bed                                  

710.06-222.98سرير/نسمات ٧١٠.٠٦-٢٢٢.٩٨من• Person/bed

1197.15-710.07 سرير/نسمة ١١٩٧.١٥-٧١٠.٠٧ من• Person/bed           

1684.24-1197.16   سرير/نسمة ١٦٨٤.٢٤-١١٩٧.١٦• Person/bed                            

                               

ي بالمستشــفيات فــ ألــف ســرير  ١٢٨,٧٥

.  جمهورية مصر العربية

مــــــــــــــــــن األســــــــــــــــــرَّة تابعــــــــــــــــــة % ٧١,٩٢

للمستشــــــــــــفيات الحكوميــــــــــــة، مقابــــــــــــل 

.  ةتابعة للمستشفيات الخاص% ٢٨,٠٨



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

Medical Team & Nursing staff

HHeeaalltthhااللصصححةة



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

  
ِِ
ضضأأففرراادد  االلففررييقق  االلططببيي  ووههييئئةة  االلتتممرريي

Medical Team & Nursing staff

HHeeaalltthhااللصصححةة
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األطباء البشريون 
القائمون بالعمل  

(طبيب)

عدد السكان لكل طبيب 
بشري (نسمة/ طبيب)

أطباء األسنان 
القائمون بالعمل 

(طبيب أسنان)

85331161.233408Cairoالقاهرة١

30491760.351885Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 7210726.3848بورسعيد٣

4551671.62150Suezالسويس٤

1706914.70587Damiettaدمياط٥

12059561.962297Dakahliyaالدقهلية٦

8116927.521281Sharqiyahالشرقية٧

19253053.52922Qalyubiyaالقليوبية٨

31851114.39904Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

6465807.711495Gharbyahالغربية١٠

6143734.861199Menofyaالمنوفية١١

36211802.22658Beheraالبحيرة١٢

5992299.81247Ismailiaاإلسماعيلية١٣

32392799.251491Gizaالجيزة١٤

9993364.40309Beni Suefبني سويف١٥

12543048.51601Fayoumالفيوم١٦

27772117.29866Miniaالمنيا١٧

35171335.76782Assiutأسيوط١٨

26881979.17592Souhagسوهاج١٩

11722884.18224Qenaقنا٢٠

7302140.66199Aswanأسوان٢١

4572893.90165Luxorاألقصر٢٢

3071238.3877Red Seaالبحر األحمر٢٣

268946.2495New Valleyالوادي الجديد٢٤

931517.42130Matrouhمطروح٢٥

3531333.45160North Sinaiشمال سيناء٢٦

303356.1662South Sinaiجنوب سيناء٢٧

749231332.6820834The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظة م
NNoo ooff cciittiizzeennss ppeerr.    

pphhyyssiicciiaann  
ppeerrssoonnss pphhyyssiicciiaann( / )

NNoo ooff wwoorrkkiinngg.    
pphhyyssiicciiaannss  
PPhhyyssiicciiaann( )

NNoo ooff wwoorrkkiinngg.   
ddeennttiissttss  DDeennttiisstt( )

.الصحة والسكان وزارة: المصدر) ١(

 في بالعملقائم بشري طبيب ألف ٧٤.٩٢  

.٢٠١٩ عام  مصر

  يف يتركزون البشريين األطباء  من %٥٥.١٤  

.محافظات ٥

 في بالعمل قائم أسنان طبيب ألف ٢٠.٨٣ 

.مصر

 عملبال القائمين البشريين األطباء عدد تراجع 

 ،السكان عدد تزايد ومع سنويا، مطرد بشكل

 يبطب لكل السكان عدد تزايد إلى ذلك أدى فقد

  عام طبيب /نسمة ١٣٣٢.٦٨ ليبلغ ،بشري

٢٠١٩.

لعملتطور عدد األطباء البشريين القائمين با
)٢٠١٩ - ٢٠١٦(

77.58 77.08
75.69 74.92

2016 2017 2018 2019

Thousand physicians

No. of working physicians (2016-2019)

Thousand persons / Physician

)٢٠١٩ - ٢٠١٦(تطور عدد السكان لكل طبيب بشري 

1187.54 1249.02 1296.16 1332.68

2016 2017 2018 2019

No. of citizens per physician (2016-2019)

Thousand physicians

17.55
19.11 19.75

20.83

2016 2017 2018 2019

 تطور عدد أطباء األسنان القائمين بالعمل
)٢٠١٩ - ٢٠١٦(

No. of working dentists (2016-2019)

Health(3-10-33) 

   
Data of Health Facilities Workers 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
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م

NNoo ooff wwoorrkkiinngg nnuurrssiinngg.    
ssttaaffff NNuurrssee( )

NNoo ooff cciittiizzeennss ppeerr nnuurrssee.      
ppeerrssoonnss nnuurrssee( / )

86521145.26Cairoالقاهرة١

40601322.00Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 2652914.34بورسعيد٣

1483512.87Suezالسويس٤

5281295.49Damiettaدمياط٥

12026563.51Dakahliyaالدقهلية٦

14012537.24Sharqiyahالشرقية٧

6774867.73Qalyubiyaالقليوبية٨

6745526.22Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

12911404.45Gharbyahالغربية١٠

8856509.74Menofyaالمنوفية١١

13592480.12Beheraالبحيرة١٢

2167635.71Ismailiaاإلسماعيلية١٣

51511760.20Gizaالجيزة١٤

3391991.16Beni Suefبني سويف١٥

32401179.89Fayoumالفيوم١٦

6285935.52Miniaالمنيا١٧

9936472.81Assiutأسيوط١٨

34251553.28Souhagسوهاج١٩

33421011.45Qenaقنا٢٠

5915264.19Aswanأسوان٢١

12541054.63Luxorاألقصر٢٢

595638.96Red Seaالبحر األحمر٢٣

1785142.07New Valleyالوادي الجديد٢٤

1422338.76Matrouhمطروح٢٥

2967158.65North Sinaiشمال سيناء٢٦

815132.41South Sinaiجنوب سيناء٢٧

146347682.27The Republic الجمهورية

عدد أعضاء هيئة التمريض 
القائمين بالعمل 

(عضو هيئة تمريض)

عدد السكان لكل عضو هيئة 
تمرّيِض 

(نسمة/ عضو هيئة تمريض) GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظة

.الصحة والسكان وزارة: المصدر) ١(

ل تطور أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعم 
)٢٠١٩ - ٢٠١٦(

       

Thousand nurses

131.42
136.47

143.17
146.35

2016 2017 2018 2019

 تطور عدد السكان لكل عضو هيئة تمريض
)٢٠١٩ - ٢٠١٦(

  

persons / Nurse

701.04
705.49

685.21 682.27

2016 2017 2018 2019

  بالعمل قائم تمريض هيئة عضو ألف ١٤٦.٣٤  

 هيئة عضو ألف ١٤.٩٣ بزيادة ،٢٠١٩ عام مصر في

.٢٠١٦ بعام مقارنةً تمريض

 السكان، عدد في العليا هي المحافظات بعض 
 لذلك التمريض؛ هيئة أعضاء من أقل عدد وبها
 ضتمري هيئة عضو لكل السكان عدد فيها ارتفع
.والجيزة القاهرة منها الجمهورية، متوسط عن

 القائمين التمريض هيئة أعضاء عدد زيادة أدى
 من انالسك نصيب تحَسّن إلى سنويا بالعمل

.التمريض هيئة

 :تم )٢٠٢٠يونيو-٢٠١٨يوليو( الفترة خالل

  وتكليف التمريض، مهارات وتطوير تنمية•

 جديد، تمريض وأخصائي فني ألف ٤٢,٢٠

 التمريض هيئة أعضاء عدد إجمالي ليصل

.وممرضة ممرض ألف ١٧٩ إلى

 تمريض وأخصائي فني ألف ٩١,٤٠ تدريب•

 رياتوالمدي بالمستشفيات بالعمل قائمين

.بالمحافظات الصحية

حصاد الحكومة 

No. of working nursing staff (2016-2019)

No. of citizens per nurse (2016-2019)

Health (3-10-33) 

   
Data of Health Facilities Workers 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
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PPuubblliicc 
pphhaarrmmaacciieess  
PPhhaarrmmaaccyy( )

NNiigghhtt sseerrvviiccee  
pphhaarrmmaacciieess  
PPhhaarrmmaaccyy( )

NNoo ooff wwoorrkkiinngg.   
pphhaarrmmaacciissttss  
PPhhaarrmmaacciisstt( )

9494153003Cairoالقاهرة١

5136353723Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 5904199بورسعيد٣

4330338Suezالسويس٤

117201296Damiettaدمياط٥

753665302Dakahliyaالدقهلية٦

5237746690Sharqiyahالشرقية٧

446322521Qalyubiyaالقليوبية٨

296102771Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

4738132319Gharbyahالغربية١٠

358273521Menofyaالمنوفية١١

487571482Beheraالبحيرة١٢

9482790Ismailiaاإلسماعيلية١٣

705302048Gizaالجيزة١٤

166501143Beni Suefبني سويف١٥

147431019Fayoumالفيوم١٦

276571805Miniaالمنيا١٧

263102186Assiutأسيوط١٨

312561459Souhagسوهاج١٩

1811141286Qenaقنا٢٠

8491484Aswanأسوان٢١

9685593Luxorاألقصر٢٢

6140385Red Seaالبحر األحمر٢٣

1275107New Valleyالوادي الجديد٢٤

1982245Matrouhمطروح٢٥

190319North Sinaiشمال سيناء٢٦

2360306South Sinaiجنوب سيناء٢٧

7470020847340The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

الصيدليات العامة 
(صيدلية)

صيدليات الخدمة الليلية 
(صيدلية)

عدد الصيادلة القائمين 
بالعمل (صيدلي)

.الصحة والسكان وزارة: المصدر) ١(

68601
71567

74700 74700

2016 2017 2018 2019

183

226

208 208

2016 2017 2018 2019

2.59 2.59
2.93 2.92

2016 2017 2018 2019

Pharmacy

Thousand ambulances   

  بزيادة مصر، في عامة صيدلية ألف ٧٤,٧٠  

.٢٠١٦ بعام مقارنةً صيدلية آالف ٦,١٠

.الليلية الخدمات تقدم صيدليات ٢٠٨ 

.مصر في بالعمل قائم صيدلي ألف ٤٧,٣٤

 صيدليات بها توجد ال مصر في محافظات ٩  

.الليلية الخدمة تقدم

.٢٠١٩ عام مصر في إسعاف سيارة ألف ٢,٩٢

No. of public pharmacies (2016-2019) 

No. of night service pharmacies (2016-2019) 

Pharmacy

No. of ambulances (2016-2019)

Health (3-10-33) 


Pharmacists Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
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)٢٠١٩ - ٢٠١٦(تطور عدد الصيدليات العامة 
  

)٢٠١٩ - ٢٠١٦(تطور عدد صيدليات الخدمة الليلية 

)٢٠١٩ - ٢٠١٦(تطور عدد سيارات اإلسعاف 



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

Supportive  Medical Services & Health Insurance

HHeeaalltthhااللصصححةة



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلخخددممااتت  االلططببييةة  االلممسسااععددةة  
ووااللتتأأمميينن  االلصصححيي

Supportive  Medical Services & Health Insurance

HHeeaalltthhااللصصححةة
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عدد المستفيدين
 (ألف مستفيد)

نسبة المستفيدين إلجمالي 
السكان (%)

6275.8463.78Cairoالقاهرة١

4049.8476.01Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 556.5172.47بورسعيد٣

444.0858.86Suezالسويس٤

870.4256.19Damiettaدمياط٥

3334.0849.58Dakahliyaالدقهلية٦

4056.8054.38Sharqiyahالشرقية٧

3088.0952.97Qalyubiyaالقليوبية٨

1843.2652.55Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

3045.2958.77Gharbyahالغربية١٠

2564.3057.32Menofyaالمنوفية١١

3439.1753.23Beheraالبحيرة١٢

927.5568.01Ismailiaاإلسماعيلية١٣

5255.6158.51Gizaالجيزة١٤

1734.4952.21Beni Suefبني سويف١٥

1877.6849.61Fayoumالفيوم١٦

3071.0252.87Miniaالمنيا١٧

2600.1256.05Assiutأسيوط١٨

2752.4752.38Souhagسوهاج١٩

1818.3354.43Qenaقنا٢٠

999.9664.68Aswanأسوان٢١

712.2454.43Luxorاألقصر٢٢

454.77120.86Red Seaالبحر األحمر٢٣

177.9370.79New Valleyالوادي الجديد٢٤

373.6379.29Matrouhمطروح٢٥

322.7769.13North Sinaiشمال سيناء٢٦

236.88221.78South Sinaiجنوب سيناء٢٧

56883.1257.51The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee NNooالمحافظةم ooff bbeenneeffiicciiaarriieess.   
TThhoouussaanndd(  

bbeenneeffiicciiaarriieess )

PPeerrcceennttaaggee ooff  
bbeenneeffiicciiaarriieess  %% ooff(   
ttoottaall ppooppuullaattiioonn )

.الصحي الهيئة العامة للتأمين:المصدر) ١(


Million beneficiaries

52.81 54.18 55.58 56.88

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

تطور المستفيدين من التأمين الصحي 
)٢٠١٩/٢٠١٨ -٢٠١٦/٢٠١٥(

 التأمين خدمة من مستفيد مليون ٥٦,٨٨

           بزيادة ،٢٠١٩/٢٠١٨ عام مصر في الصحي

  بعام بالمقارنة مستفيد ماليين ٤,٠٧

٢٠١٦/٢٠١٥.  

 الحكومي اإلنفاق جملة جنيه مليار ١٤.٣٤

            بزيادة ،٢٠١٩/٢٠١٨  عام الصحي التأمين على

.٢٠١٨/٢٠١٧ بعام بالمقارنة جنيه مليارات ٤.٦٨

 إطار وفي :)٢٠٢٠ يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 التأمين برنامج من األولى المرحلة تنفيذ

:تم الشامل، الصحي

 إقليم بمحافظات مستشفى ٤١ تطوير 

 وحدات ٣٠٥ تشمل األولى والمرحلة ،القناة

 ملة،الُمتكا الصحية الرعاية لتقديم ومراكز

 لتقديم مستشفى ٥٠ إلى باإلضافة

 الثاني للمستوى الصحية الخدمات

.والثالث

 لمعايير طبقًا طبية منشأة ٤٨ تجهيز

  بورسعيد، بمحافظات الجودة

.واألقصر سيناء، وجنوب

حصاد الحكومة 

No. of health insurance beneficiaries
(2015-2016/2018/2019) 

Health (3-10-33) 



Health Insurance Data 2018/2019(1)

(1) Source: General Authority for Health Insurance.
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االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ةةااللررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  ووااللططففوولل
Health Care for Childhood and Motherhood

HHeeaalltthhااللصصححةة



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

ةةااللررععااييةة  االلصصححييةة  للألألممووممةة  ووااللططففوولل
Health Care for Childhood and Motherhood

HHeeaalltthhااللصصححةة
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عدد وحدات تنظيم األسرة 
(وحدة)

عدد عيادات تنظيم األسرة 
المتنقلة (عيادة)

NNoo ooff ffiixxeedd ffaammiillyy.    
ppllaannnniinngg uunniittss  UUnniitt( )

NNoo ooff mmoobbiillee ffaammiillyy.    
ppllaannnniinngg cclliinniiccss  CClliinniicc( )

18930Cairoالقاهرة١

13719Alexandriaاإلسكندرية٢

 388Port Saidبورسعيد٣

3311Suezالسويس٤

10312Damiettaدمياط٥

48835Dakahliyaالدقهلية٦

47429Sharqiyahالشرقية٧

20618Qalyubiyaالقليوبية٨

28722Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

29019Gharbyahالغربية١٠

26127Menofyaالمنوفية١١

46129Beheraالبحيرة١٢

709Ismailiaاإلسماعيلية١٣

23624Gizaالجيزة١٤

20127Beni Suefبني سويف١٥

17421Fayoumالفيوم١٦

36228Miniaالمنيا١٧

24815Assiutأسيوط١٨

35120Souhagسوهاج١٩

24615Qenaقنا٢٠

22821Aswanأسوان٢١

1167Luxorاألقصر٢٢

189Red Seaالبحر األحمر٢٣

5912New Valleyالوادي الجديد٢٤

4624Matrouhمطروح٢٥

7018North Sinaiشمال سيناء٢٦

2316South Sinaiجنوب سيناء٢٧

5415525The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

٢٠١٩تنظيم األسرة عام  وحداتالتوزيع النسبي ل

78.83

21.19

In rural areas بالر�ف In urban areas  با��ضر

%

                     مصر في األسرة لتنظيم وحدة ٥٤١٥

.٢٠١٩ عام

  بةبنس بالريف ثابتة أسرة تنظيم وحدة ٤٢٦٨

  بنسبة بالحضر وحدة ١١٤٧ مقابل ،%٧٨.٨٣

٢١,١٩%.

. مصر في متنقلة أسرة تنظيم عيادة ٥٢٥

.مصر في والطفولة األمومة لرعاية وحدة ١٤١

)٢٠١٩-٢٠١٦( تطور وحدات رعاية األمومة والطفولة

146 146 143 141

2016 2017 2018 2019

Unit

Relative distribution of fixed family planning 
units in 2019

No. of childhood and motherhood 
care units (2016-2019)

.   والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(

Health (3-10-33) 

(1) Source: Ministry of Health and Population.



Childhood and Motherhood Data 2019 (1)
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)٢٠١٩-٢٠١٦(تطور عدد وحدات تنظيم األسرة  

Unit

4227 4222 4262 4268

1160 1132 1143 1147

2016 2017 2018 2019

In rural areas بالر�ف In urban areas  با��ضر

No. of fixed family planning units 
(2016-2019)
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PPeerrcceennttaaggee ooff  
ddeelliivveerriieess uunnddeerr  

mmeeddiiccaall ssuuppeerrvviissiioonn   
%%( ) 

NNoo ooff pprreemmaattuurree.   
iinnffaanntt iinnccuubbaattoorrss (*)  

IInnccuubbaattoorr( ) 

PPeerrcceennttaaggee ooff  
iinnffaannttss wwhhoo rreecceeiivveedd   

3 ddoosseess ooff ppoolliioo   
vvaacccciinnee  (%%)

96.0813380.2Cairoالقاهرة١

95.505698.3Alexandriaاإلسكندرية٢

 98.29095.5Port Saidبورسعيد٣

79.362497.0Suezالسويس٤

98.3913496.6Damiettaدمياط٥

95.9534497.0Dakahliyaالدقهلية٦

93.7231897.1Sharqiyahالشرقية٧

95.747396.3Qalyubiyaالقليوبية٨

98.8218797.8Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

97.3714696.3Gharbyahالغربية١٠

97.2413496.7Menofyaالمنوفية (*)١١

95.4412498.9Beheraالبحيرة١٢

95.185997.6Ismailiaاإلسماعيلية١٣

97.5820597.3Gizaالجيزة١٤

91.918497.6Beni Suefبني سويف١٥

91.6616197.7Fayoumالفيوم١٦

84.5317392.4Miniaالمنيا١٧

89.1115698.7Assiutأسيوط١٨

95.407297.6Souhagسوهاج١٩

97.0712596.5Qenaقنا٢٠

98.949595.2Aswanأسوان٢١

99.165793.2Luxorاألقصر٢٢

97.885093.1Red Seaالبحر األحمر٢٣

99.452898.7New Valleyالوادي الجديد٢٤

88.858297.3Matrouhمطروح٢٥

98.507097.7North Sinaiشمال سيناء٢٦

56.643791.1South Sinaiجنوب سيناء٢٧

93.93312795.2The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

المحافظةم

نسبة حاالت الوالدة التي 
تمت تحت إشراف طبي 

(%)

عدد حضّانات األطفال 
المبتسرين 

بالمستشفيات العامة 
والمركزية(*) (حضانة)

نسبة الرضع الذين تلقوا ٣ 
جرعات تطعيم ضد شلل 

األطفال
(%)

94.0 94.9 94.9 95.2

2016 2017 2018 2019

%

جرعات تطعيم ضد  ٣تطور نسبة الرضع الذين تلقوا 
)٢٠١٩-2016(شلل األطفال 

Percentage of infants who received 3 
doses of polio vaccine (2016-2019) 

.والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(
.ليصبح اإلجمالي كما هو موضح) أسرة اقتصادي(حّضانة  ١١٧تم إضافة  (*)

Health (3-10-33) 



Childhood and Motherhood Data 2019(1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.

160

.مصر في حضّانة ٣١٢٧

 التي الوالدة حاالت متوسط %٩٣,٩٣

.طبي إشراف تحت تمت

 الوالدات فيها تتم المحافظات غالبية

.%٩٠ تفوق بنسبة طبي إشراف تحت

 تحت تمت التي الوالدة حاالت نسبة تنخفض

.محافظات ٥ في %٩٠ عن طبي إشراف

 الرضع األطفال نسبة متوسط %٩٥.٢

 شلل ضد تطعيم جرعات ٣ تلقوا الذين

.األطفال

(*) 117 incubators (economical) were added to reach the mentioned total.
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دون الخامسةالرُضَّعحديثو الوالدة

NNeeoonnaattaall  IInnffaannttUUnnddeerr ffiivvee -

15.025.333.0Cairoالقاهرة١

15.824.428.7Alexandriaاإلسكندرية٢

 9.513.915.8Port Saidبورسعيد٣

9.615.419.6Suezالسويس٤

6.210.914.2Damiettaدمياط٥

6.413.417.3Dakahliyaالدقهلية٦

4.811.315.8Sharqiyahالشرقية٧

7.514.017.6Qalyubiyaالقليوبية٨

4.19.712.8Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

5.210.914.0Gharbyahالغربية١٠

7.913.817.6Menofyaالمنوفية١١

5.311.515.0Beheraالبحيرة١٢

8.014.219.2Ismailiaاإلسماعيلية١٣

6.813.017.0Gizaالجيزة١٤

7.217.722.9Beni Suefبني سويف١٥

4.013.518.9Fayoumالفيوم١٦

5.115.519.8Miniaالمنيا١٧

10.624.030.7Assiutأسيوط١٨

4.414.819.7Souhagسوهاج١٩

6.616.421.3Qenaقنا٢٠

6.713.519.1Aswanأسوان٢١

6.414.019.1Luxorاألقصر٢٢

6.711.916.1Red Seaالبحر األحمر٢٣

7.313.719.1New Valleyالوادي الجديد٢٤

5.314.218.4Matrouhمطروح٢٥

9.016.121.0North Sinaiشمال سيناء٢٦

9.914.920.5South Sinaiجنوب سيناء٢٧

7.515.720.4The Republic

GGoovveerrnnoorraattee

الجمهورية

معدَّل وفيات األطفال (طفل متوفى/١٠٠٠ طفل مولود)

المحافظةم

IInnffaanntt mmoorrttaalliittyy rraattee    DDeeaadd iinnffaanntt TThhoouussaanndd(  /  
nneewwllyy bboorrnnss ) 

)٢٠١٩- ٢٠١٦(تطور معدل وفيات األطفال  

Dead infant / Thousand newly borns

Infant mortality rate (2016-2019)

.والسكان وزارة الصحة: المصدر) ١(

Health (3-10-33) 



Childhood and Motherhood Data 2019(1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
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 طفل ١٠٠٠ / متوفين أطفال( ٧,٥

 األطفال وفيات معدل هو )مولود

. مصر في الوالدة حديثي

 طفل ١٠٠٠ /متوفى طفالً( ١٥,٧

 األطفال وفيات معدل هو )مولود

. الرُّضَّع

 طفل ١٠٠٠ /متوفى طفالً( ٢٠,٤

 األطفال وفيات معدل هو )مولود

.سنوات ٥ من أقل

15.1 15.1 15.4 15.7

6.7 7.0 7.2 7.5

19.6 19.5 20.0 20.4

2016 2017 2018 2019

 Neonatalحديثو الوالدة  Infantsالرضع 

Under-five  دون ا��امسة



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة
State-Funded Medical Treatment

HHeeaalltthhااللصصححةة



االلخخددممااتت  ااألألسسااسسييةة

EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess

االلععالالجج  ععللىى  ننففققةة  االلددووللةة
State-Funded Medical Treatment

HHeeaalltthhااللصصححةة
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عدد المرضى الذين تم عالجهم 
على نفقة الدولة داخل مصر

 (ألف حالة)

إجمالي نفقات العالج على نفقة 
الدولة داخل مصر مليون جنيه

711.672465.06Cairoالقاهرة١

122.79409.67Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 18.0242.54بورسعيد٣

20.0137.85Suezالسويس٤

96.60220.80Damiettaدمياط٥

404.43913.62Dakahliyaالدقهلية٦

271.70561.11Sharqiyahالشرقية٧

145.63262.34Qalyubiyaالقليوبية٨

163.28287.80Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

310.99669.34Gharbyahالغربية١٠

271.85504.56Menofyaالمنوفية١١

243.09573.82Beheraالبحيرة١٢

51.31135.71Ismailiaاإلسماعيلية١٣

423.65909.59Gizaالجيزة١٤

120.81249.56Beni Suefبني سويف١٥

142.43252.77Fayoumالفيوم١٦

218.23388.41Miniaالمنيا١٧

177.10394.97Assiutأسيوط١٨

183.52427.18Souhagسوهاج١٩

127.44229.80Qenaقنا٢٠

56.48124.79Aswanأسوان٢١

32.5191.46Luxorاألقصر٢٢

15.7524.98Red Seaالبحر األحمر٢٣

7.3211.52New Valleyالوادي الجديد٢٤

9.5424.78Matrouhمطروح٢٥

8.1222.64North Sinaiشمال سيناء٢٦

2.265.94South Sinaiجنوب سيناء٢٧

4356.5010242.60The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee NNooالمحافظةم ooff ppaattiieennttss rreecceeiivviinngg.    
ttrreeaattmmeenntt aatt tthhee eexxppeennssee    
ooff tthhee SSttaattee iinnssiiddee EEggyypptt     

TThhoouussaanndd ppaattiieennttss(  )

TToottaall ccoosstt ooff ttrreeaattmmeenntt aatt     
tthhee eexxppeennssee ooff tthhee SSttaattee     
iinnssiiddee EEggyypptt  LL EE MMiilllliioonn( .  )

.وزارة الصحة والسكان :المصدر) ١(

Million patients

3.01 2.82 2.88

4.36

2016 2017 2018 2019

تطور عدد المرضى الذين تم عالجهم على نفقة الدولة
 )٢٠١٩ - ٢٠١٦(

L.E billion

4.92
6.04

8.28

10.24

2016 2017 2018 2019

ة تطور إجمالي نفقات العالج على نفقة الدول
)٢٠١٩ - ٢٠١٦(داخل مصر

  :)٢٠٢٠ يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 للعالج المتقدمين إجمالي من %١٠٠ عالج تم 

.الدولة نفقة على

 االحتياجات لذوي صناعيًا طرفًا ٣٥٤ توفير تم

.الخاصة

حصاد الحكومة 

 نفقة على عالجها تم حالة ماليين ٤,٣٦

 مليارات ١٠,٢٤ الدولة كلفت ،٢٠١٩ عام ةالدول

 بالمقارنة جنيه مليارات ٥,٣٢ بزيادة جنيه،

.٢٠١٦ بعام

No. of patients receiving treatment at the 
expense of the State inside Egypt (2016-2019)

Total cost of treatment at the expense of 
the State inside Egypt (2016-2019)

Health (3-10-33) 


Treatment at the Expense of the State Data 2019(1)

(1) Source: Ministry of Health and Population.
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االلببننييةة  االلتتححتتييةة
IInnffrraassttrruuccttuurree

االلططااققةة  •

ااالالتتصصااالالتت•

ااإلإلسسككاانن•

• EEnneerrggyy

• CCoommmmuunniiccaattiioonnss

• HHoouussiinngg

االلممددنن  االلججددييددةة  •

ممييااهه  االلششرربب  •
ووااللصصررفف  االلصصححيي  

االلممننااططقق  غغييرر  ااآلآلممننةة•

• NNeeww  CCiittiieess

• PPoottaabbllee  WWaatteerr  &&
SSaanniittaattiioonn

• UUnnssaaffee  AArreeaass

•االلططررقق  ووااللننققلل• RRooaaddss  aanndd  TTrraannssppoorrttaattiioonn



االلببننييةة  االلتتححتتييةة
IInnffrraassttrruuccttuurree

االلططااققةة  •

ااالالتتصصااالالتت•

ااإلإلسسككاانن•

• EEnneerrggyy

• CCoommmmuunniiccaattiioonnss

• HHoouussiinngg

االلممددنن  االلججددييددةة  •

ممييااهه  االلششرربب  •
ووااللصصررفف  االلصصححيي  

االلممننااططقق  غغييرر  ااآلآلممننةة•

• NNeeww  CCiittiieess

• PPoottaabbllee  WWaatteerr  &&
SSaanniittaattiioonn

• UUnnssaaffee  AArreeaass

•االلططررقق  ووااللننققلل• RRooaaddss  aanndd  TTrraannssppoorrttaattiioonn



االلببننييةة  االلتتححتتييةة

IInnffrraassttrruuccttuurree

االلططااققةة  
Energy



االلببننييةة  االلتتححتتييةة

IInnffrraassttrruuccttuurree

االلططااققةة  
Energy
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 المستخدمة
 للصناعة

اإلجماليالمستخدمة لإلنارة

TToottaall eelleeccttrriicciittyy  
pprroodduuccttiioonn  MMiilllliioonn(  

KKWWHH yyeeaarr. . / )

UUsseedd ffoorr   
iinndduussttrriiaall 
ppuurrppoosseess

UUsseedd ffoorr  
lliigghhtteenniinngg 
ppuurrppoosseess

TToottaall

21591.613671.0018594.0022265.00Cairoالقاهرة١

13854.505903.006864.0012767.00Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 19.541510.001135.002645.00بورسعيد٣

7511.575145.001162.006307.00Suezالسويس٤

11192.77378.001458.001836.00Damiettaدمياط٥

6981.43761.005799.006560.00Dakahliyaالدقهلية٦

0.004759.008334.0013093.00Sharqiyahالشرقية٧

8532.991470.004913.006383.00Qalyubiyaالقليوبية٨

14007.60232.002818.003050.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

0.00887.004124.005011.00Gharbyahالغربية١٠

0.003200.003469.006669.00Menofyaالمنوفية١١

17567.48489.007510.007999.00Beheraالبحيرة١٢

9694.37259.002632.002891.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

30852.683232.0011352.0014584.00Gizaالجيزة١٤

15922.062452.002033.004485.00Beni Suefبني سويف١٥

0.00386.002247.002633.00Fayoumالفيوم١٦

13.89348.003476.003824.00Miniaالمنيا١٧

7066.84705.003604.004309.00Assiutأسيوط١٨

16.41121.003548.003669.00Souhagسوهاج١٩

419.425208.002783.007991.00Qenaقنا٢٠

13525.74828.002441.003269.00Aswanأسوان٢١

456.4567.001982.002049.00Luxorاألقصر٢٢

1056.86217.001821.002038.00Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.0018.00630.00648.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

323.929.00910.00919.00Matrouhمطروح٢٥

404.70694.00488.001182.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

2000.120.301826.001826.30South Sinaiجنوب سيناء٢٧

183012.9542949.30107953.00150902.30The Republic الجمهورية

المحافظةم

إجمالي كمية الكهرباء 
المنتجة (مليون 
ك.و.س سنويًا)

إجمالي كمية الكهرباء المستهلكة (مليون ك.و.س سنويًا)

GGoovveerrnnoorraattee

TToottaall eelleeccttrriicciittyy ccoonnssuummppttiioonn   MMiilllliioonn KKWWHH yyeeaarr(  . . / )



173.09 172.57
183.94 183.01

150.72 149.94 157.15 150.90

2016 2017 2018 2019 

Target 

2021/2022
Amount of electricity produced كمية الك�ر�اء املنتجة

Amount of electricity consumed كمية الك�ر�اء املس��لكة

38.43 45.53 44.65 42.95

112.29 104.41 112.49 107.95

2016 2017 2018 2019

Used for industry املستخدمة للصناعة

)جميع األغراض عدا الصناعة(املستخدمة لإلنارة  

Used for lightening (all purposes except for industry)

)٢٠١٩-٢٠١٦(كمية الكهرباء المستهلكة  

Billion K.W.H 

ة كمية الكهرباء المنتجة والمستهلك 
)٢٠١٩-٢٠١٦(

 

 كمية س.و.ك مليار ١٨٣,٠١

  مقابل ،٢٠١٩ عام المنتجة الكهرباء

 كمية س.و.ك مليار  ١٥٠,٩٠

  فرو بإجمالي المستهلكة، الكهرباء

.س.و.ك مليار ٣٢,١١

 نسمة ألف /س.و.ك مليون ١,٨٣

 من الفرد نصيب متوسط هو
  .٢٠١٩ عام  المنتجة الكهرباء

 الكهرباء نسبة هي %٢٨,٤٦

  مقابل للصناعة، المستخدمة

 واالستخدامات لإلنارة%٧١,٥٤

.المنزلية

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة :لمصدرا )١(

التوزيع النسبي للكهرباء المستخدمة  
٢٠١٩للصناعة واإلنارة عام 

71.54

28.46


Used for lightening (all purposes except for industry)
Used for industry 

Total electricity production and 
consumption (2016-2019) 

Relative distribution of electricity used 
in industry and in lightening 2019 

%

Billion K.W.H 

Total electricity consumption 
(2016-2019) 

Energy(22-34)

   
Electricity Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Electricity and Renewable Energy.
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عدد مشتركي شبكة الكهرباء  
(ألف مشترك)

عدد مشتركي خدمة الغاز 
الطبيعي(٢) (ألف مشترك)

NNoo ooff eelleeccttrriicciittyy ggrriidd .    
ssuubbssccrriibbeerrss  TThhoouussaanndd(  

ssuubbssccrriibbeerrss ) 

NNaattuurraall ggaass sseerrvviiccee    
ssuubbssccrriibbeerrss  (2) (TThhoouussaanndd  

ssuubbssccrriibbeerrss )

5020.132594.04Cairoالقاهرة١

2799.361375.65Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 303.33177.30بورسعيد٣

296.81180.48Suezالسويس٤

760.31189.83Damiettaدمياط٥

2489.08281.74Dakahliyaالدقهلية٦

2741.97318.85Sharqiyahالشرقية٧

2573.31841.66Qalyubiyaالقليوبية٨

1167.27113.09Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

2050.09406.51Gharbyahالغربية١٠

1715.86297.47Menofyaالمنوفية١١

2093.01438.87Beheraالبحيرة١٢

560.77148.29Ismailiaاإلسماعيلية١٣

4285.781651.67Gizaالجيزة١٤

760.26166.42Beni Suefبني سويف١٥

704.15203.11Fayoumالفيوم١٦

1294.32265.88Miniaالمنيا١٧

1106.74186.05Assiutأسيوط١٨

1463.78198.88Souhagسوهاج١٩

922.90126.33Qenaقنا٢٠

525.8450.59Aswanأسوان٢١

416.0857.92Luxorاألقصر٢٢

238.8874.52Red Seaالبحر األحمر٢٣

108.860.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

255.0031.70Matrouhمطروح٢٥

162.4923.49North Sinaiشمال سيناء٢٦

93.292.35South Sinaiجنوب سيناء٢٧

36909.6210402.67The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية



32.70
34.46 35.87 36.91

2016 2017 2018 2019

Million subscribers

19.50 16.28 15.75
13.06

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

min./outage

34.70
41.10

49.60 47.44

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

7.87 8.39 9.42 10.40

2016 2017 2018 2019

Million subscribers

Million tones

)  ٢٠١٩ -٢٠١٦(عدد مشتركي شبكة الكهرباء 

)  ٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(متوسط مدة انقطاع الكهرباء

)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦()2(حجم إنتاج الغاز الطبيعي 

)٢٠١٩ -٢٠١٦(عدد مشتركي خدمة الغاز الطبيعي 

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة : المصدر)١(
.وزارة البترول والثروة المعدنية:  المصدر)٢(

       الكهرباء، شبكة في مشترك مليون ٣٦,٩١

 يالطبيع الغاز خدمة في مشترك ماليين ١٠,٤٠ و

 مقارنة المشتركين ثلث حوالي بزيادة ،٢٠١٩ عام
  .٢٠١٦ بعام

 الغاز إنتاج حجم في زيادة طن مليون ١٢,٧٤

بعام بالمقارنة ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام الطبيعي
 للغاز المصرية االكتشافات  أثر على ،٢٠١٧ /٢٠١٦ 

.الطبيعي

 اتمحط وتوسعة تنفيذ تكلفة جنيه مليار ١٣,٥

 ةالقومي الشبكة لتطوير والخطوط المحوالت

.٢٠٢٠/٢٠١٩ المحافظات بجميع

 الشبكة في الدفع مسبوق عدَّاد ماليين ٩,٧

.٢٠٢٠ عام للكهرباء القومية

 حصاد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

٢٠٢٠

Energy(22-34)

No. of electricity grid subscribers (2016-
2019)

Average duration of power outages 
(2015/2016-2018/2019)

Natural gas production (2) 

(2016/2017-2019/2020) 

No. of natural gas service subscribers
(2016-2019) 

(1) Source: Ministry of Electricity and Renewable Energy.
(2) Source: Ministry of Petroleum and Mineral Resources.
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عدد السنتراالت 
(سنترال)

سعة السنتراالت (ألف 
خط)

عدد المشتركين 
بالهاتف الثابت (ألف 

مشترك)

NNoo ooff tteelleepphhoonnee.   
eexxcchhaannggeess  
TTeelleepphhoonnee(  
eexxcchhaannggee )

CCaappaacciittyy ooff  
tteelleepphhoonnee  
eexxcchhaannggeess  

TThhoouussaanndd lliinneess(  )

NNoo ooff tteelleepphhoonnee.   
llaannddlliinneess  

ssuubbssccrriibbeerrss  
TThhoouussaanndd(  
ssuubbssccrriibbeerrss ) 

565977.152337.38Cairoالقاهرة١

542649.961041.86Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 8211.52155.78بورسعيد٣

18310.17110.95Suezالسويس٤

23163.22163.20Damiettaدمياط٥

133615.33615.20Dakahliyaالدقهلية٦

98479.12479.02Sharqiyahالشرقية٧

291123.68577.06Qalyubiyaالقليوبية٨

10298.20226.62Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

131075.45580.09Gharbyahالغربية١٠

10793.68498.81Menofyaالمنوفية١١

17504.59343.21Beheraالبحيرة١٢

30367.78131.94Ismailiaاإلسماعيلية١٣

683301.001228.51Gizaالجيزة١٤

39384.43140.97Beni Suefبني سويف١٥

61349.69118.61Fayoumالفيوم١٦

76624.05240.42Miniaالمنيا١٧

69543.60221.83Assiutأسيوط١٨

77784.97258.84Souhagسوهاج١٩

69890.70150.09Qenaقنا٢٠

50338.76103.55Aswanأسوان٢١

34193.6771.70Luxorاألقصر٢٢

13154.4669.76Red Seaالبحر األحمر٢٣

23111.0535.43New Valleyالوادي الجديد٢٤

34138.4942.38Matrouhمطروح٢٥

2194.6644.58North Sinaiشمال سيناء٢٦

1859.5028.32South Sinaiجنوب سيناء٢٧

115122538.8610016.08The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

.االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة: المصدر) ١(

)٢٠١٩-٢٠١٦(عدد مشتركي الهاتف الثابت والمحمول  

6.12 6.60 7.87 10.02

97.79 101.27 93.78 95.34

2016 2017 2018 2019

ال�اتف ا��مول  Fixed line  Mobile phoneال�اتف الثابت 

Million subscribers

 سعتها ،٢٠١٩ عام مصر في سنترالًا ١١٥١

.خط مليون ٢٢,٥٤ اإلجمالية

 محمول، خط مليون ٩٥,٣٤

 تةالثاب الخطوط في مشترك ماليين ١٠,٠٢و

.٢٠١٩ عام مصر في

وتخصيص طرح قيمة دوالر مليار ١,١٧ 
 للشركات جديدة ترددية نطاقات
 التليفون خدمات بتقديم لها المرخص
.مصر في المحمول

البنية تطوير تكلفة دوالر مليون ٤٠٠ 

 من انيالث النصف في لالتصاالت التحتية
 ٣٣,٢ إلى اإلنترنت سرعة لتصل ٢٠٢٠ عام

 العاممن نوفمبر في ثانية /ميجابايت
.نفسه

من تغطيتها من االنتهاء تم منطقة ١١ 

.المتصلة غير المناطق

ا طريقًا ٣٦ا /قوميصلأ من استراتيجي  

 اروج تغطيتها، من االنتهاء تم طريقًا ٤٩

.آخر طريقًا ١٣ تغطية على العمل

مشتركي عدد هو مشترك ماليين ٨,٦٠ 
 مقارنة ٢٠٢٠ أكتوبر نهاية في )ADSL( خدمة

  برأكتو نهاية في مشترك ماليين ٧,١٧ب

.%١٩,٩ زيادة بنسبة ،٢٠١٩

حصاد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

  ٢٠٢٠المعلومات 

No. of landline and mobile service 
subscribers (2016-2019)

Communications(2-35-36-52-53)



Telephone Exchanges Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Communications and Information Technology.
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نسبة مستخدمي اإلنترنت (*) %

PPeerrcceennttaaggee ooff iinntteerrnneett uusseerrss    (*) %%( )

71.50Cairoالقاهرة١

61.80Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 83.30بورسعيد٣

75.30Suezالسويس٤

64.90Damiettaدمياط٥

65.30Dakahilyaالدقهلية٦

57.30Sharqiyahالشرقية٧

63.10Qalyubiyaالقليوبية٨

47.40Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

55.50Gharbyahالغربية١٠

56.50Menofyaالمنوفية١١

44.70Beheraالبحيرة١٢

65.80Ismailiaاإلسماعيلية١٣

64.80Gizaالجيزة١٤

33.50Beni Suefبني سويف١٥

39.00Fayoumالفيوم١٦

48.30Miniaالمنيا١٧

43.40Assiutأسيوط١٨

39.70Souhagسوهاج١٩

40.70Qenaقنا٢٠

48.60Aswanأسوان٢١

50.60Luxorاألقصر٢٢

58.30Red Seaالبحر األحمر٢٣

62.30New Valleyالوادي الجديد٢٤

43.50Matrouhمطروح٢٥

0.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

94.20South Sinaiجنوب سيناء٢٧

55.70The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظة م

1134.25

1536.12

2397.07
2576.30

2016 2017 2018 2019

MB/S

28.65
32.79 35.06 39.00

4.44 5.20 6.53 7.30

2016 2017 2018 2019

No. of cellular internet users  عدد مستخدمي اإلن��نت عن طر�ق ال�اتف ا��مول

No. of ADSL internet  users  عدد مستخدمي ااإلن��نت فائق السرعة) ADSL)

عدد مستخدمي اإلنترنت من خالل الهاتف المحمول  
)٢٠١٩-٢٠١٦(واإلنترنت فائق السرعة 

Milion users

 (2016-2019)السعة الدولية لالتصال باإلنترنت 

)٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(عدد مستخدمي اإلنترنت  

33.70

37.90
40.90

48.49

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

.االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة: المصدر) ١(
 نتائج مسح ميداني لقياس -سنوات فأكثر  ٦العمرية  األفراد في الفئة(*) 

بيان  -ادنفاذ واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األسر واألفر
.  ٢٠٢٠/٢٠١٩عام 

 ٢٠٢٠/٢٠١٩ عام اإلنترنت مستخدمي عدد زيادة

.٢٠١٧/٢٠١٦ بعام مقارنة %٤٣,٨٩ بنسبة

 في اإلنترنت مستخدمي نسبة تراجع

 الحدودية والمحافظات الصعيد محافظات

.الجمهورية بمتوسط مقارنة

 خالل من لإلنترنت مستخدم مليون ٣٩,٠٠

.٢٠١٩ عام المحمول الهاتف

 فائق لإلنترنت مستخدم ماليين ٧,٣٠

.٢٠١٩ عام السرعة

               من لالتصال الدولية السعة زيادة

            لتصبح ٢٠١٦ عام ثانية /نبضة مليار ١١٣٤,٢٥

  .٢٠١٩ عام ثانية /نبضة مليار ٢٥٧٦,٣٠

No. of cellular internet users and ADSL internet users 
(2016-2019) 

No. of internet users (2016/2017-2019/2020) 

Milion users


Communications(2-35-36-52-53)



Telephone Exchanges Data 2019 (1)

International capacity of internet connection 
(2016-2019) 

(1) Source: Ministry of Communications and Information Technology.
(*) Individuals aged 6 years and over - Results of a field survey to measure the access and 
use of communications and information technology in households and individuals -
2019/2020 Statement. 
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عدد مكاتب البريد الحكومية 
العاملة (مكتب بريد)

عدد السكان لكل مكتب بريد 
حكومي (ألف نسمة/ مكتب 

بريد)
NNoo ooff ooppeerraattiinngg.   

ggoovveerrnnmmeennttaall ppoosstt   
ooffffiicceess PPoosstt ooffffiiccee (  )

PPooppuullaattiioonn ppeerr ppoosstt   
ooffffiiccee TThhoouussaanndd(  

ppeerrssoonnss PPoosstt ooffffiiccee/  )

32130.8Cairoالقاهرة١

16033.5Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 3621.4بورسعيد٣

4516.8Suezالسويس٤

5627.8Damiettaدمياط٥

26925.1Dakahliyaالدقهلية٦

33122.7Sharqiyahالشرقية٧

19829.6Qalyubiyaالقليوبية٨

13825.6Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

26619.6Gharbyahالغربية١٠

22919.7Menofyaالمنوفية١١

18136.0Beheraالبحيرة١٢

5425.5Ismailiaاإلسماعيلية١٣

20244.8Gizaالجيزة١٤

11030.5Beni Suefبني سويف١٥

10337.1Fayoumالفيوم١٦

17733.2Miniaالمنيا١٧

19524.0Assiutأسيوط١٨

28818.5Souhagسوهاج١٩

18518.3Qenaقنا٢٠

1619.7Aswanأسوان٢١

9613.7Luxorاألقصر٢٢

419.2Red Seaالبحر األحمر٢٣

495.2New Valleyالوادي الجديد٢٤

2221.6Matrouhمطروح٢٥

489.3North Sinaiشمال سيناء٢٦

234.7South Sinaiجنوب سيناء٢٧

398422.7The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

114.94

101.21 100.37
95.70

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

L.E billion

قيمة ودائع صندوق توفير البريد    
)٢()٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(

.الهيئة القومية للبريد: المصدر) ١(
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ٢(
.معهد بورتالنس : المصدر) ٣(
.أوكسفورد انسايتس: المصدر) ٤(

.٢٠١٩ عام مصر في حكومي بريد مكتب ٣٩٨٤

  معا البريد توفير صندوق ودائع قيمة جنيه مليار ١٠٠,٣٧

٢٠١٩/٢٠١٨.

 الشبكات جاهزية مؤشر في مراكز ٨ مصر تقدمت

 حول دولة ١٣٤ بين من ٨٤ المرتبة في لتأتي ٢٠٢٠ عام

 ، دولة ١٢١ بين من ٢٠١٩ عام ٩٢ بالمركز مقارنة العالم

 عربية دولة ١٣ بين من ٨ بالمركز مصر جاءت وقد

.٢٠١٩ عام ١٠ بالمركز مقارنة

3931 3947 3974 3984

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٩-٢٠١٦(عدد مكاتب البريد الحكومية العاملة  

Post office

No. of operating governmental post offices 
(2016-2019)

)٢٠١٩-٢٠١٦(عدد السكان لكل مكتب بريد 

Thousand persons/ Post office

23.44
24.39 24.69

22.74

2016 2017 2018 2019

Population per post office (2016-2019)

Communications(2-35-36-52-53)

)٣(  ٢٠٢٠مؤشر جاهزية الشبكات

 جاهزية مؤشر في مركزًا ٥٥ مصر تقدمت

 في لتصبح ٢٠٢٠ عام االصطناعي للذكاء الحكومة

 ١١١ بالمركز مقارنة دولة، ١٧٢بين عالميا ٥٦ المركز

 الدولة جهود أثر على ،٢٠١٩ عام دولة ١٩٤ بين

 الرقمية، مصر خدمات وزيادة الرقمي، للتحول

 الشخصية، البيانات حماية قانون وإصدار

.التحتية البنية وتطوير

)٤( ٢٠٢٠مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي 



Postal Services Data 2019 (1)

Postal saving fund deposits 
(2016/2017-2019/2020)(2)

(1) Source: The National Postal Authority. 
(2) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 
(3) Source: Portulans Institute.
(4) Source: Oxford Insights.
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عدد مكاتب البريد الحكومية 
العاملة (مكتب بريد)

عدد السكان لكل مكتب بريد 
حكومي (ألف نسمة/ مكتب 

بريد)
NNoo ooff ooppeerraattiinngg.   

ggoovveerrnnmmeennttaall ppoosstt   
ooffffiicceess PPoosstt ooffffiiccee (  )

PPooppuullaattiioonn ppeerr ppoosstt   
ooffffiiccee TThhoouussaanndd(  

ppeerrssoonnss PPoosstt ooffffiiccee/  )

32130.8Cairoالقاهرة١

16033.5Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 3621.4بورسعيد٣

4516.8Suezالسويس٤

5627.8Damiettaدمياط٥

26925.1Dakahliyaالدقهلية٦

33122.7Sharqiyahالشرقية٧

19829.6Qalyubiyaالقليوبية٨

13825.6Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

26619.6Gharbyahالغربية١٠

22919.7Menofyaالمنوفية١١

18136.0Beheraالبحيرة١٢

5425.5Ismailiaاإلسماعيلية١٣

20244.8Gizaالجيزة١٤

11030.5Beni Suefبني سويف١٥

10337.1Fayoumالفيوم١٦

17733.2Miniaالمنيا١٧

19524.0Assiutأسيوط١٨

28818.5Souhagسوهاج١٩

18518.3Qenaقنا٢٠

1619.7Aswanأسوان٢١

9613.7Luxorاألقصر٢٢

419.2Red Seaالبحر األحمر٢٣

495.2New Valleyالوادي الجديد٢٤

2221.6Matrouhمطروح٢٥

489.3North Sinaiشمال سيناء٢٦

234.7South Sinaiجنوب سيناء٢٧

398422.7The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

114.94

101.21 100.37
95.70

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

L.E billion

قيمة ودائع صندوق توفير البريد    
)٢()٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(

.الهيئة القومية للبريد: المصدر) ١(
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ٢(
.معهد بورتالنس : المصدر) ٣(
.أوكسفورد انسايتس: المصدر) ٤(

.٢٠١٩ عام مصر في حكومي بريد مكتب ٣٩٨٤

  معا البريد توفير صندوق ودائع قيمة جنيه مليار ١٠٠,٣٧

٢٠١٩/٢٠١٨.

 الشبكات جاهزية مؤشر في مراكز ٨ مصر تقدمت

 حول دولة ١٣٤ بين من ٨٤ المرتبة في لتأتي ٢٠٢٠ عام

 ، دولة ١٢١ بين من ٢٠١٩ عام ٩٢ بالمركز مقارنة العالم

 عربية دولة ١٣ بين من ٨ بالمركز مصر جاءت وقد

.٢٠١٩ عام ١٠ بالمركز مقارنة

3931 3947 3974 3984

2016 2017 2018 2019

)٢٠١٩-٢٠١٦(عدد مكاتب البريد الحكومية العاملة  

Post office

No. of operating governmental post offices 
(2016-2019)

)٢٠١٩-٢٠١٦(عدد السكان لكل مكتب بريد 

Thousand persons/ Post office

23.44
24.39 24.69

22.74

2016 2017 2018 2019

Population per post office (2016-2019)

Communications(2-35-36-52-53)

)٣(  ٢٠٢٠مؤشر جاهزية الشبكات

 جاهزية مؤشر في مركزًا ٥٥ مصر تقدمت

 في لتصبح ٢٠٢٠ عام االصطناعي للذكاء الحكومة

 ١١١ بالمركز مقارنة دولة، ١٧٢بين عالميا ٥٦ المركز

 الدولة جهود أثر على ،٢٠١٩ عام دولة ١٩٤ بين

 الرقمية، مصر خدمات وزيادة الرقمي، للتحول

 الشخصية، البيانات حماية قانون وإصدار

.التحتية البنية وتطوير

)٤( ٢٠٢٠مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي 



Postal Services Data 2019 (1)

Postal saving fund deposits 
(2016/2017-2019/2020)(2)

(1) Source: The National Postal Authority. 
(2) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 
(3) Source: Portulans Institute.
(4) Source: Oxford Insights.
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اإلجماليجارٍ تنفيذهاتم تنفيذها
CCoonnssttrruucctteedd  UUnnddeerr ccoonnssttrruuccttiioonn    TToottaall

8.8641.6950.55Cairoالقاهرة١

0.000.000.00Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0.0019.6319.63بورسعيد٣

2.470.362.83Suezالسويس٤

0.720.501.22Damiettaدمياط٥

1.345.576.91Dakahliyaالدقهلية٦

4.6416.3420.98Sharqiyahالشرقية٧

8.6812.0320.71Qalyubiyaالقليوبية٨

0.520.741.26Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

0.220.000.22Gharbyahالغربية١٠

0.309.9610.26Menofyaالمنوفية١١

0.001.091.09Beheraالبحيرة١٢

0.160.080.24Ismailiaاإلسماعيلية١٣

22.9474.6997.63Gizaالجيزة١٤

2.271.974.24Beni Suefبني سويف١٥

3.940.224.16Fayoumالفيوم١٦

1.991.333.32Miniaالمنيا١٧

0.650.310.96Assiutأسيوط١٨

0.021.921.94Souhagسوهاج١٩

1.152.593.74Qenaقنا٢٠

1.423.004.42Aswanأسوان٢١

0.890.481.37Luxorاألقصر٢٢

0.416.506.91Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.050.000.05New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.000.360.36Matrouhمطروح٢٥

0.980.941.92North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.000.000.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

64.62202.30266.92The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

 الوحدات السكنية باإلسكان االجتماعي (*) (ألف وحدة)

NNoo ooff ssoocciiaall hhoouussiinngg uunniittss.     (*) TThhoouussaanndd uunniittss(  )



.وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: المصدر) ١(

 باإلسكان سكنية وحدة ألف ٢٦٦,٩٢

 تنفيذ تم ،٢٠١٩ عام مصر في االجتماعي

 منها سكنية وحدة ألف ٦٤,٦٢

        تنفيذ وجار ،%٢٤,٢١ بنسبة

 بنسبة سكنية وحدة ألف ٢٠٢,٣٠

٧٥,٧٩%.

 الوحدات إجمالي من %٥٥,٥١

 في تتركز بالجمهورية السكنية

.والقاهرة الجيزة محافظتي

 التكلفة إجمالي جنيه مليار ١٧٧,١٩

 ياألراض لتوفير الدولة تحملتها التي

.٢٠٢٠/٢٠١٩ عام الدخل لمحدودي

75.45 50.82 84.33 64.62

192.35 192.35
151.11

202.30

2016 2017 2018 2019 

Target 

2021/2022
 Under constructionجاٍر تنفيذ�ا Constructedتم تنفيذ�ا

864.00
Thousand housing units

 عدد الوحدات السكنية باإلسكان االجتماعي
)٢٠١٩-٢٠١٦(

No. of social housing units (2016-2019)

سكان التوزيع النسبي للوحدات السكنية باإل
٢٠١٩االجتماعي 

%

75.79

24.21

 Constructedتم تنفيذ�ا Under constructionجاٍر تنفيذ�ا

Relative distribution of social 
housing units in 2019

Housing(37)

.شامل المحافظات والمدن الجديدة) *(



Social Housing Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities.
(*) Including governorates and new cities.
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عدد المستفيدين (ألف مستفيد)عدد الوحدات السكنية (ألف وحدة)

NNoo ooff uunniittss.   TThhoouussaanndd uunniittss(  )
NNoo ooff bbeenneeffiicciiaarriieess.   TThhoouussaanndd(  

bbeenneeffiicciiaarriieess )

7.5030.00Cairoالقاهرة١

0.000.00Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0.000.00بورسعيد٣

0.000.00Suezالسويس٤

2.159.00Damiettaدمياط٥

1.034.10Dakahliyaالدقهلية٦

1.666.60Sharqiyahالشرقية٧

1.566.24Qalyubiyaالقليوبية٨

0.000.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

0.000.00Gharbyahالغربية١٠

0.000.00Menofyaالمنوفية١١

0.000.00Beheraالبحيرة١٢

0.000.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1.978.00Gizaالجيزة١٤

0.000.00Beni Suefبني سويف١٥

0.000.00Fayoumالفيوم١٦

0.000.00Miniaالمنيا١٧

0.000.00Assiutأسيوط١٨

0.000.00Souhagسوهاج١٩

0.000.00Qenaقنا٢٠

0.000.00Aswanأسوان٢١

0.000.00Luxorاألقصر٢٢

0.000.00Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.000.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.381.50Matrouhمطروح٢٥

0.000.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.000.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

16.2565.44The Republic الجمهورية

م

GGoovveerrnnoorraattee

الوحدات السكنية باإلسكان المتوسط والفاخر

NNoo. ooff mmiiddddllee / hhiigghh iinnccoommee hhoouussiinngg uunniittss   

المحافظة



.وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: المصدر) ١(
).جنة(اإلسكان الفاخر  -) دار مصر وسكن مصر( المتوسط  اإلسكان(*) 

 باإلسكان سكنية وحدة ألف ١٦,٢٥

 ،٢٠١٩ عام مصر في والفاخر المتوسط

.مواطن ألف ٦٥,٤٤ منها استفاد

 سكن(  متوسط إسكان وحدة ألف ٢,٠٦

 إسكان وحدة ألف ١٢,٠٠ ،)مصر

  ،)مصر دار( متوسط

 مشروع( فاخر إسكان وحدة ألف ٢,٧٤و

.٢٠١٩ عام مصر في )جنة

Housing(37)

 في :)٢٠٢٠ يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 ما تم  لإلسكان، القومي المشروع إطار

:يلي

جنيه مليار ٥٤ بنحو استثمارات توجيه 

  :منها سكنية؛ وحدة ألف ٢٠٢,٩ لتنفيذ

 اجتماعي، إسكان وحدة ألف ١٤٦,٩

 دار" متوسط إسكان وحدة ألف ٢٦,٩و

 ،"مصر

 جنة، بمشروع إسكان وحدات ٥٢٠٨و

 سكن مشروع إسكان وحدة ٣٧٦٨و

 تعاوني، إسكان وحدة ألف ١٨,٥ مصر،

 وحدة ٦٤٦ بدوي، إسكان وحدة ٨٩٩

  .النوبة إسكان

وحدات من المستفيدين عدد بلغ 

  .مواطن ألف ٩٢٠ حوالي اإلسكان

حصاد الحكومة 



Middle/High Level Housing Data (Dar Misr,Sakan Misr and Jannah) 2019 (1) 

(*)

(1) Source: Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities.
(*) Middle income housing (Dar Misr and Sakan Misr) - high level housing (Jannah).
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عدد المدن الجديدة 
(مدينة)

عدد المصانع المنتجة 
بالمدن الجديدة 

(مصنع)

عدد المصانع تحت اإلنشاء 
بالمدن الجديدة (مصنع)

 NNoo. ooff nneeww cciittiieess   
(CCiittyy)

 NNoo. ooff pprroodduucciinngg    
 ffaaccttoorriieess iinn nneeww  

cciittiieess
 (FFaaccttoorryy )

 NNoo. ooff uunnddeerr 
 ccoonnssttrruuccttiioonn ffaaccttoorriieess 

iinn nneeww cciittiieess  
 (FFaaccttoorryy )

515931204Cairoالقاهرة١

11303480Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 100بورسعيد٣

188120Suezالسويس٤

144436Damiettaدمياط٥

100Dakahliyaالدقهلية٦

224791198Sharqiyahالشرقية٧

21300754Qalyubiyaالقليوبية٨

000Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

000Gharbyahالغربية١٠

1940261Menofyaالمنوفية١١

112050Beheraالبحيرة١٢

000Ismailiaاإلسماعيلية١٣

61690694Gizaالجيزة١٤

2140110Beni Suefبني سويف١٥

1646Fayoumالفيوم١٦

25968Miniaالمنيا١٧

2750Assiutأسيوط١٨

225101Souhagسوهاج١٩

200Qenaقنا٢٠

200Aswanأسوان٢١

100Luxorاألقصر٢٢

000Red Seaالبحر األحمر٢٣

000New Valleyالوادي الجديد٢٤

100Matrouhمطروح٢٥

000North Sinaiشمال سيناء٢٦

000South Sinaiجنوب سيناء٢٧

37101945172The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية



8772 9048 9048

10194

2016 2017 2018 2019

Factory

عدد المصانع المنتجة بالمدن العمرانية 
)٢٠١٩-٢٠١٦(الجديدة  

.هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: المصدر) ١(

 لهيئة تابعة جديدة مدينة ٣٧

          الجديدة العمرانية المجتمعات
.٢٠١٩ عام

 بالمدن منتج مصنع آالف ١٠,١٩

                         بزيادة ،٢٠١٩ عام الجديدة

.٢٠١٦ بعام مقارنة مصنعًا ١٤٢٢

 المنتجة المصانع من %٨٢,٠٦

                       في تتركز الجديدة بالمدن
 ،الجيزة ،الشرقية( :هي محافظات، ٥

.)والقليوبية ،اإلسكندرية  ،القاهرة

 بالمدن مصنًعا ٥١٧٢ إنشاء جار

.٢٠١٩ عام مصر في الجديدة

New Cities (2-38)

No. of producing factories in new cities 
(2016-2019)



New Cities Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities - New Urban Communities Authority.
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إسكان اجتماعي منفذ بواسطة هيئة 
المجتمعات العمرانية

المنفذ بواسطة القطاع الخاص (2)(*)

 SSoocciiaall hhoouussiinngg iimmpplleemmeenntteedd  
 bbyy tthhee NNeeww UUrrbbaann   

CCoommmmuunniittiieess AAuutthhoorriittyy 

CCoonnssttrruucctteedd bbyy tthhee pprriivvaattee      

sseeccttoorr  (2) (*)

8.8625.09Cairoالقاهرة١

0.005.15Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0.000.00بورسعيد٣

0.000.00Suezالسويس٤

0.004.45Damiettaدمياط٥

0.000.00Dakahliyaالدقهلية٦

3.260.82Sharqiyahالشرقية٧

7.580.26Qalyubiyaالقليوبية٨

0.000.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

0.000.00Gharbyahالغربية١٠

0.306.20Menofyaالمنوفية١١

0.000.32Beheraالبحيرة١٢

0.000.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

22.944.46Gizaالجيزة١٤

0.000.46Beni Suefبني سويف١٥

0.360.60Fayoumالفيوم١٦

1.460.84Miniaالمنيا١٧

0.002.57Assiutأسيوط١٨

0.000.65Souhagسوهاج١٩

0.000.00Qenaقنا٢٠

1.060.41Aswanأسوان٢١

0.580.41Luxorاألقصر٢٢

0.000.00Red Seaالبحر األحمر٢٣

0.000.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

0.000.00Matrouhمطروح٢٥

0.000.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

0.000.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

46.4052.68The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة (ألف وحدة)

 NNoo. ooff hhoouussiinngg uunniittss iinn nneeww cciittiieess      (TThhoouussaanndd uunniittss )



.٢٠١٩/٢٠١٨بيان (*) 
.المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المصدر) ٢(

New Cities (2-38)

.هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: المصدر) ١(

 اجتماعي إسكان وحدة ألف ٤٦,٤٠

 هيئة بواسطة منفذة الجديدة بالمدن
.٢٠١٩ عام الجديدة العمرانية المجتمعات

 بالمدن سكنية وحدة ألف ٥٢,٦٨

 القطاع بواسطة تنفيذها تم الجديدة
  .٢٠١٩/٢٠١٨ عام الخاص

 بالمدن السكنية الوحدات من %٨٦,٠٩

 القطاع بواسطة المنفذة الجديدة
  :هي محافظات، ٥ في تتركز الخاص

-زةالجي -اإلسكندرية -المنوفية -القاهرة(
.)دمياط

(1) Source: Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities - New Urban Communities Authority.
(2) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
(*) 2018/2019 Statement.

New Cities Data 2019 (1)
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األسر المتصلة بالشبكة العامة 
لمياه الشرب (*)  (ألف أسرة)

نسبة الفاقد الكلي للمياه 
(%)

2583.9524.00Cairoالقاهرة١

1328.7126.00Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 182.5576.00بورسعيد٣

183.8276.00Suezالسويس٤

377.9823.00Damiettaدمياط٥

1651.8520.00Dakahliyaالدقهلية٦

1598.5123.00Sharqiyahالشرقية٧

1387.8636.00Qalyubiyaالقليوبية٨

826.4736.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1248.0725.00Gharbyahالغربية١٠

974.1324.00Menofyaالمنوفية١١

1488.1633.00Beheraالبحيرة١٢

314.9076.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2044.8733.00Gizaالجيزة١٤

724.7130.00Beni Suefبني سويف١٥

820.6629.00Fayoumالفيوم١٦

1284.9727.00Miniaالمنيا١٧

990.7131.00Assiutأسيوط١٨

1096.7721.00Souhagسوهاج١٩

723.7737.00Qenaقنا٢٠

328.7628.00Aswanأسوان٢١

292.5822.00Luxorاألقصر٢٢

74.1121.00Red Seaالبحر األحمر٢٣

58.4531.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

66.8153.00Matrouhمطروح٢٥

75.8242.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

15.0542.00South Sinaiجنوب سيناء٢٧

22745.0028.70TThhee RReeppuubblliicc الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم
HHoouusshhoollddss ccoonnnneecctteedd ttoo   
ppuubblliicc ppoottaabbllee wwaatteerr   (*)  
TThhoouussaanndd hhoouusseehhoollddss(  )

TToottaall lloossss ppeerrcceennttaaggee   
ooff wwaatteerr  %%( )



.طبقاً للتعداد العام للسكان ٢٠١٧بيان عام  )*(

  منها مصر، في أسرة ألف ٢٣٤٥٥,٠٨ 

 بالشبكة متصلة أسرة ألف ٢٢٧٤٥,٠٠

 %٩٦,٩٧ بنسبة الشرب، لمياه العامة

.)٢٠١٧ عام لتعداد وفقا(

 يف للمياه الكلي الفاقد نسبة %٢٨,٧٠ 

  .٢٠١٩/٢٠١٨ عام  العربية مصر جمهورية

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(

Potable Water and Sanitation System(2-10-17-39)

  :)٢٠٢٠ يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 ١٧٤٧,٣ بطاقة شرب، مياه مشروع ٧٥ تنفيذ تم

 كلَّفت كم، ١١٨٠.٥ شبكات بطول يوم،/٣م ألف

.جنيه مليارات ١٠ حوالي الدولة

حصاد الحكومة 



Potable Water Data 2018/2019 (1)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.

(*) 2017 Statement according to the general population census.
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كمية مياه الشرب 
المنتجة (مليون م٣)

كمية مياه الشرب 
المستهلكة 
(مليون م٣)

نصيب الفرد من كمية 
مياه الشرب 

المستهلكة (م٣/فرد)

PPrroodduuccttiioonn ooff   
ppoottaabbllee wwaatteerr  

(MMnn.mm3)

CCoonnssuummppttiioonn ooff  
ppoottaabbllee wwaatteerr  

(MMnn.mm3)

PPoottaabbllee wwaatteerr  
ccoonnssuummppttiioonn ppeerr  

ccaappiittaa  

(MM3/ppeerrssoonn)

1696.401289.20131.01Cairoالقاهرة١

838.90620.80116.51Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 10.002.403.13بورسعيد٣

17.904.305.70Suezالسويس٤

190.00146.3094.45Damiettaدمياط٥

586.90469.5069.81Dakahliyaالدقهلية٦

589.00453.5060.80Sharqiyahالشرقية٧

222.50142.4024.43Qalyubiyaالقليوبية٨

304.20194.7055.51Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

347.00260.2050.21Gharbyahالغربية١٠

314.60239.1053.45Menofyaالمنوفية١١

510.90342.3052.98Beheraالبحيرة١٢

175.6042.1030.87Ismailiaاإلسماعيلية١٣

976.70654.4072.86Gizaالجيزة١٤

227.70159.4047.98Beni Suefبني سويف١٥

294.70209.3055.30Fayoumالفيوم١٦

296.60216.5037.27Miniaالمنيا١٧

290.90200.7043.27Assiutأسيوط١٨

294.00232.3044.21Souhagسوهاج١٩

227.50143.4042.93Qenaقنا٢٠

163.40117.6076.06Aswanأسوان٢١

110.6086.3065.95Luxorاألقصر٢٢

52.3041.30109.76Red Seaالبحر األحمر٢٣

60.9042.00167.11New Valleyالوادي الجديد٢٤

84.5039.7084.24Matrouhمطروح٢٥

68.4039.6084.82North Sinaiشمال سيناء٢٦

36.5021.10197.56South Sinaiجنوب سيناء٢٧

8988.606410.4064.82TThhee RReeppuubblliicc الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

8.50 7.60 6.70

14.40

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

L.E billion

قيمة اإلستثمارات في قطاع مياه الشرب  
)٢( )٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(

101.16

95.99

90.09 90.88

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Person/ 3M

نصيب الفرد من كمية مياه الشرب 
)٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(المنتجة 

71.13

67.07

63.29
64.82

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

لكة نصيب الفرد من كمية مياه الشرب المسته  
)٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(

 شرب مياه كمية ٣م مليون ٨٩٨٨,٦٠

  .٢٠١٩/٢٠١٨ عام منتجة

 شرب مياه كمية ٣م ماليين ٦٤١٠,٤٠ 

      بفائض ،٢٠١٩/٢٠١٨ عام مستهلكة

 .٣م مليون ٢٥٧٨,٢٠

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(
.وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية: المصدر )٢(

Investment in potable water sector 
(2015/2016-2018/2019) (2)

Potable water production per capita 
(2015/2016-2018/2019)

Potable water consumption per capita 
(2015/2016-2018/2019)

Person/ 3M

Potable Water and Sanitation System(2-10-17-39)



Potable Water Data 2018/2019 (1)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
(2) Source: Ministry of Planning and Economic Development.
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الطاقة الفعليةالطاقة التصميمية

DDeessiiggnneedd ccaappaacciittyy AAccttuuaall ccaappaacciittyy 

4250.004003.004Cairoالقاهرة١

1683.081427.0718Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 275.00220.146بورسعيد٣

138.00248.812Suezالسويس٤

278.00262.1126Damiettaدمياط٥

668.50515.9149Dakahliyaالدقهلية٦

493.60393.6535Sharqiyahالشرقية٧

309.00198.1215Qalyubiyaالقليوبية٨

296.65233.9022Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

621.09402.5837Gharbyahالغربية١٠

403.50248.1623Menofyaالمنوفية١١

493.20304.6129Beheraالبحيرة١٢

260.00268.636Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1689.002103.006Gizaالجيزة١٤

219.46153.1015Beni Suefبني سويف١٥

258.55190.6626Fayoumالفيوم١٦

229.60155.3811Miniaالمنيا١٧

210.00134.006Assiutأسيوط١٨

310.00122.587Souhagسوهاج١٩

206.54108.599Qenaقنا٢٠

200.68187.4117Aswanأسوان٢١

66.0075.985Luxorاألقصر٢٢

48.0030.563Red Seaالبحر األحمر٢٣

72.1051.6119New Valleyالوادي الجديد٢٤

60.0015.121Matrouhمطروح٢٥

82.1035.005North Sinaiشمال سيناء٢٦

47.7014.0310South Sinaiجنوب سيناء٢٧

13869.3512103.71412TThhee RReeppuubblliicc الجمهورية

المحافظةم

محطات معالجة الصرف الصحي
 (ألف م٣/يوم)

عدد محطات معالجة 
الصرف الصحي (٢) 

(محطة)
GGoovveerrnnoorraattee

SSaanniittaattiioonn ttrreeaattmmeenntt ssttaattiioonnss   
(TThhoouussaanndd mm 3/ddaayy)

NNoo. ooff ssaanniittaattiioonn  

ttrreeaattmmeenntt ssttaattiioonnss  (2) 
(SSttaattiioonn)

388

405 404
412

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Station

إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي      
)٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(

11.18
9.45

13.80

21.60

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

L.E billion

حي قيمة االستثمارات المنفذة في قطاع الصرف الص 
)٣( )٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(

 تصميمة طاقة يوم /٣م مليون ١٣,٨٧

                        مصر في الصحي الصرف معالجة لمحطات

  .٢٠١٩/٢٠١٨ عام

 لمحطات فعلية طاقة يوم /٣م مليون ١٢,١٠

  .٢٠١٩/٢٠١٨ عام مصر في الصحي الصرف معالجة

.االشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: المصدر) ١(
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ٢(
.وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية: المصدر) ٣(

 ذةالمنف االستثمارات قيمة هو جنيه مليار ٢١,٦٠ 

                                   بزيادة ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام الصحي الصرف في

.٢٠١٧ /٢٠١٦ بعام بالمقارنة  جنيه مليارات ١٠,٤٢

Investment in sanitation sector 
(2016/2017-2019/2020) (3) 

No. of sanitation treatment stations 
(2015/2016-2018/2019)

Potable Water and Sanitation System(2-10-17-39)



Sanitation Data 2018/2019 (1)

(1) Source: Holding Company for Water and Waste Water.
(2) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
(3) Source: Ministry of Planning and Economic Development.
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اإلجماليأخرى (*)شبكة أهليةشبكة عامة

PPuubblliicc nneettwwoorrkk CCiivviill nneettwwoorrkk OOtthheerr (*)TToottaall

2566.0619.4410.482595.98Cairoالقاهرة١

1213.5641.4076.421331.37Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 171.977.9711.48191.42بورسعيد٣

167.892.1413.93183.96Suezالسويس٤

264.9297.7815.52378.22Damiettaدمياط٥

1366.70234.6067.071668.37Dakahliyaالدقهلية٦

721.52604.91401.661728.09Sharqiyahالشرقية٧

973.77109.54363.841447.15Qalyubiyaالقليوبية٨

395.34303.16131.23829.74Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

819.03350.95137.141307.12Gharbyahالغربية١٠

443.5919.46583.591046.63Menofyaالمنوفية١١

479.38651.17413.631544.18Beheraالبحيرة١٢

183.4411.48126.79321.71Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1536.5982.89535.332154.81Gizaالجيزة١٤

255.0924.01459.96739.06Beni Suefبني سويف١٥

366.9698.66356.10821.72Fayoumالفيوم١٦

274.7552.69984.621312.05Miniaالمنيا١٧

203.2745.93752.741001.94Assiutأسيوط١٨

243.0551.90824.481119.42Souhagسوهاج١٩

115.9015.12617.98748.99Qenaقنا٢٠

139.9133.85155.62329.39Aswanأسوان٢١

72.738.93213.94295.60Luxorاألقصر٢٢

51.173.8232.6387.62Red Seaالبحر األحمر٢٣

35.395.0218.1858.59New Valleyالوادي الجديد٢٤

18.054.5267.4690.02Matrouhمطروح٢٥

11.310.4686.2998.05North Sinaiشمال سيناء٢٦

18.170.455.2623.87South Sinaiجنوب سيناء٢٧

13109.502882.237463.3623455.08TThhee RReeppuubblliicc الجمهورية

المحافظةم

األسر المتصلة بالصرف الصحي (ألف أسرة)

GGoovveerrnnoorraattee

HHoouusseehhoollddss ccoonnnneecctteedd ttoo ssaanniittaattiioonn ssyysstteemm      TThhoouussaanndd(  
hhoouusseehhoollddss )

55.89

12.29

31.82

Public network شبكة عامة Civil network شبكة أ�لية Other  أخرى

فقًا التوزيع النسبي لعدد األسر المتصلة بالصرف الصحي و
٢٠١٧لنوع الشبكة عام 

%

 متصلة أسرة ألف ٢٣٤٥٥,٠٨ 

 ،٢٠١٧ عام مصر في الصحي بالصرف

  العامة، الشبكة خالل من سواء

.رىأخ وسيلة بأي أو األهلية، الشبكة أو

 المتصلة األسر نسبة %٥٥,٨٩

 من الصحي للصرف العامة بالشبكة

 بالصرف المتصلة األسر إجمالي

.الصحي

.٢٠١٧التعداد العام للسكان  -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر) ١(
).آخرى -أرض فضاء  -ترنش (تشمل  (*)

Relative distribution of households connected to 
different sanitation systems according to type in 

2017

  :)٢٠٢٠ يونيو - ٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

 الصحي الصرف مشروعات عدد بلغ 

 يوم/٣م ألف ١٦٣٩ بطاقة مشروًعا ٩٨

 تنفيذ وتم كم، ٢٦٤١.١ شبكات بطول

 بالقرى، صحي صرف مشروع ٢١٨

.كم ٢٢٤٠.١ بطول

 مشروعات من المستفيدين عدد بلغ

 مواطن، مليون ١٦ الصحي الصرف

.جنيه مليار ١٥ الدولة كلَّفت

حصاد الحكومة 

Potable Water and Sanitation System(2-10-17-39)



Sanitation Data 2017 According to General Population Census (1)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics - the 2017 General Population Census.
(*) Including (Cesspit - Empty land - Other).
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االلببننييةة  االلتتححتتييةة

IInnffrraassttrruuccttuurree

االلممننااططقق  غغييرر  ااآلآلممننةة
Unsafe Areas



االلببننييةة  االلتتححتتييةة

IInnffrraassttrruuccttuurree

االلممننااططقق  غغييرر  ااآلآلممننةة
Unsafe Areas
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عدد المناطق غير 
اآلمنة (منطقة)

عدد الوحدات السكنية 
(وحدة)

إجمالي المنصرف على 
تطوير المناطق غير 

اآلمنة(*) (مليون جنيه)

NNoo ooff uunnssaaffee.   
aarreeaass  AArreeaa( )

NNoo ooff hhoouussiinngg   .   
uunniittss iinn uunnssaaffee   

aarreeaass  UUnniitt( )

FFuunnddss aallllooccaatteedd ffoorr    
ddeevveellooppiinngg uunnssaaffee  
aarreeaass  (*) LL EE mmiilllliioonn( .  )

1828202863.00Cairoالقاهرة١

6183482.50Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 0060.50بورسعيد٣

000.00Suezالسويس٤

222020.00Damiettaدمياط٥

0021.00Dakahliyaالدقهلية٦

000.00Sharqiyahالشرقية٧

1250420.28Qalyubiyaالقليوبية٨

000.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

000.00Gharbyahالغربية١٠

000.00Menofyaالمنوفية١١

006.70Beheraالبحيرة١٢

1101641.20Ismailiaاإلسماعيلية١٣

838550.00Gizaالجيزة١٤

15250.00Beni Suefبني سويف١٥

000.00Fayoumالفيوم١٦

141437.00Miniaالمنيا١٧

1480.00Assiutأسيوط١٨

000.00Souhagسوهاج١٩

000.00Qenaقنا٢٠

513143.40Aswanأسوان٢١

000.00Luxorاألقصر٢٢

2200085.50Red Seaالبحر األحمر٢٣

1200.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

1642.40Matrouhمطروح٢٥

000.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

241215.50South Sinaiجنوب سيناء٢٧

61541141198.98TThhee RReeppuubblliicc الجمهورية

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

 

.صندوق تطوير المناطق العشوائية: المصدر) ١(

296
251

61

2017 2018 2019

Area

)٢٠١٩-٢٠١٧(عدد المناطق غير اآلمنة  

 من خطورتها مصر في آمنة غير منطقة ١٤

 من %٢٢,٩٥ بنسبة ،٢٠١٩ عام األولى الدرجة

                              اآلمنة، غير المناطق إجمالي

 الدرجة من خطورتها آمنة غير منطقة ٣٣

          ،%٥٤,١٠ بنسبة ،٢٠١٩ عام الثانية

 الدرجة من خطورتها آمنة غير منطقة ١٤

.%٢٢,٩٥ بنسبة ،٢٠١٩ عام الثالثة

درجة التوزيع النسبي للمناطق غير اآلمنة وفقًا ل
(**)٢٠١٩الخطورة عام 

22.95

54.10

22.95

1st Class ��الدرجة األو 2nd Class الدرجة الثانية

3rd Class الدرجة الثالثة

%

٢٠١٩/٢٠١٨بيان عام (*) 
 -المناطق ذات المسكن غير المالئم : الدرجة الثانية -المناطق المهددة للحياة  :الدرجة األولى(**) 

.المناطق المهددة للصحة: الدرجة الثالثة

Unsafe Areas(40)

 No. of unsafe areas (2017-2019)

Relative distribution of unsafe areas according to 
risk level in 2019 (**)



Data of Unsafe Areas 2019 (1)

(1) Source: Informal Settlements Development Fund.
(*) 2018/2019 Statement.
(**) 1st Class: life-threatening areas, 2nd Class: areas with inadequate housing, and 
3rd Class : health-threatening areas.
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 المبالغ إجمالي هو جنيه مليار ١,٢٠

 يةالعشوائ المناطق لتطوير المنصرفة

.٢٠١٩ عام مصر في

 النخفاض المبذولة الجهود أدت

 ٢٩٦ من مصر في العشوائية المناطق

  .٢٠١٩ عام منطقة ٦١ إلى ٢٠١٧ عام منطقة

 على للقضاء القومي المشروع إطار في

  .٢٠٣٠ عام بحلول العشوائيات
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لم يبدأ العمل بهاجارٍ تطويرهاتم تطويرها

DDeevveellooppeedd
 UUnnddeerr 

 ddeevveellooppmmeenntt
 DDeevveellooppmmeenntt 
nnoott ssttaarrtteedd yyeett  

36180Cairoالقاهرة١

460Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 1000بورسعيد٣

500Suezالسويس٤

220Damiettaدمياط٥

1600Dakahlyaالدقهلية٦

1400Sharqiyahالشرقية٧

4120Qalyubiyaالقليوبية٨

2200Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

1100Gharbyahالغربية١٠

700Menofyaالمنوفية١١

700Beheraالبحيرة١٢

1910Ismailiaاإلسماعيلية١٣

2344Gizaالجيزة١٤

1601Beni Suefبني سويف١٥

000Fayoumالفيوم١٦

710Miniaالمنيا١٧

101Assiutأسيوط١٨

1300Souhagسوهاج١٩

3400Qenaقنا٢٠

250Aswanأسوان٢١

1300Luxorاألقصر٢٢

1220Red Seaالبحر األحمر٢٣

601New Valleyالوادي الجديد٢٤

710Matrouhمطروح٢٥

000North Sinaiشمال سيناء٢٦

520South Sinaiجنوب سيناء٢٧

296547TThhee RReeppuubblliicc الجمهورية

المحافظةم

مناطق قابلة للتطوير (منطقة)

GGoovveerrnnoorraattee

DDeevveellooppaabbllee aarreeaass  AArreeaa( )

 

 في تطويرها تم آمنة غير منطقة ٢٩٦

 إجمالي من %٨٢,٩١ بنسبة مصر،

  .للتطوير القابلة المناطق

  ةبنسب تطويرها، جار آمنة غير منطقة ٥٤ 

١٥,١٣%.

 ،بها العمل يبدأ لم آمنة غير مناطق ٧ 

.%١,٩٦ بنسبة

.العشوائية صندوق تطوير المناطق: المصدر) ١(

لة التوزيع النسبي للمناطق غير اآلمنة القاب
(*) ٢٠١٩للتطوير عام 

82.91

15.13

1.96

Developed  تم تطو�ر�ا

Under development    جاٍر تطو�ر�ا

Development not started yet   لم يبدأ العمل ��ا

%

.البيان تراكمي(*)

Relative distribution of developable unsafe 
areas in 2019 (*)

Unsafe Areas(40)



Data of Unsafe Areas 2019 (1) (*)

(1) Source: Informal Settlements Development Fund.
(*) Cumulative Statement.
.
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جارٍ إزالتهاتم إزالتها

RReemmoovveedd BBeeiinngg rreemmoovveedd 

138Cairoالقاهرة١

20Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 00بورسعيد٣

00Suezالسويس٤

00Damiettaدمياط٥

00Dakahlyaالدقهلية٦

00Sharqiyahالشرقية٧

00Qalyubiyaالقليوبية٨

10Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

00Gharbyahالغربية١٠

00Menofyaالمنوفية١١

00Beheraالبحيرة١٢

00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

00Gizaالجيزة١٤

00Beni Suefبني سويف١٥

00Fayoumالفيوم١٦

00Miniaالمنيا١٧

00Assiutأسيوط١٨

00Souhagسوهاج١٩

00Qenaقنا٢٠

40Aswanأسوان٢١

00Luxorاألقصر٢٢

40Red Seaالبحر األحمر٢٣

00New Valleyالوادي الجديد٢٤

00Matrouhمطروح٢٥

00North Sinaiشمال سيناء٢٦

41South Sinaiجنوب سيناء٢٧

289TThhee RReeppuubblliicc الجمهورية

المحافظةم

مناطق غير قابلة للتطوير (منطقة)

GGoovveerrnnoorraattee

UUnnddeevveellooppaabbllee aarreeaass  AArreeaa( )

 

 يف للتطوير قابلة وغير آمنة غير منطقة ٣٧

.٢٠١٩ عام مصر

 ،%٧٥,٦٨ بنسبة إزالتها تمت منطقة ٢٨

.%٢٤,٣٢ بنسبة  مناطق، ٩ إزالة جارو

.إزالتها في البدء يتم لم مناطق توجد ال

.صندوق تطوير المناطق العشوائية: المصدر) ١(

  )٢٠٢٠ يونيو -٢٠١٨ يوليو( الفترة خالل

وإنشاء آمنة، غير منطقة ١٥٩ تطوير تم                

 حجم بلغ وقد سكنية، وحدة ألف ٨٥.٥

  نحو اآلمنة غير المناطق تطوير من المستفيدين

  .مواطن ألف ٣٤٢

عشوائية سوقًا ١٣٩٠ تطوير تم.

حصاد الحكومة

ة للتطوير التوزيع النسبي للمناطق غير اآلمنة غير القابل
(*) ٢٠١٩عام 

75.68

24.32

Removed    تم إزال��ا Being removed   جاٍر إزال��ا

%

.البيان تراكمي(*)

Relative distribution of undevelopable unsafe 
areas in 2019 (*)

Unsafe Areas(40)



Data of Unsafe Areas 2019 (1) (*)

(1) Source: Informal Settlements Development Fund.
(*) Cumulative Statement.

194
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االلططررقق  ووااللننققلل
Roads and Transportation



االلببننييةة  االلتتححتتييةة

IInnffrraassttrruuccttuurree

االلططررقق  ووااللننققلل
Roads and Transportation
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NNoo ooff lliicceennsseedd vveehhiicclleess  .   
 TThhoouussaanndd VVeehhiicclleess(  )

NNoo ooff lliicceennsseedd ttaaxxii ccaabbss .    
 TThhoouussaanndd ttaaxxii ccaabbss(   )

2122.7598.01Cairoالقاهرة١

597.0226.39Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 147.9813.29بورسعيد٣

124.785.66Suezالسويس٤

214.995.85Damiettaدمياط٥

583.2918.76Dakahliyaالدقهلية٦

578.2514.48Sharqiyahالشرقية٧

445.8513.37Qalyubiyaالقليوبية٨

213.519.35Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

522.1413.15Gharbyahالغربية١٠

458.6212.52Menofyaالمنوفية١١

308.7915.62Beheraالبحيرة١٢

194.766.11Ismailiaاإلسماعيلية١٣

1043.4423.06Gizaالجيزة١٤

288.8910.66Beni Suefبني سويف١٥

306.4411.67Fayoumالفيوم١٦

320.738.73Miniaالمنيا١٧

242.048.49Assiutأسيوط١٨

257.0112.15Souhagسوهاج١٩

196.688.46Qenaقنا٢٠

101.586.86Aswanأسوان٢١

133.284.54Luxorاألقصر٢٢

86.364.18Red Seaالبحر األحمر٢٣

55.521.64New Valleyالوادي الجديد٢٤

55.974.82Matrouhمطروح٢٥

40.994.46North Sinaiشمال سيناء٢٦

33.511.94South Sinaiجنوب سيناء٢٧

9675.15364.23The Republic الجمهورية

عدد المركبات المرخصة
 (ألف مركبة)

عدد سيارات األجرة المرخصة 
(ألف سيارة)

المحافظة GGoovveerrnnoorraatteeم



231.05
243.50

256.87

296.47

2016 2017 2018 2019

504.97 506.40 490.11 499.00

343.98 322.66 283.09 291.00

47.70 48.06 45.22 52.00

2016 2017 2018 2019 

Target 

2021/2022

1st Line  ا��ط األول

2nd Line  ا��ط الثا�ي

3rd Line   ا��ط الثالث

Million passengers

 عدد ركاب مترو األنفاق (٢٠١٦-٢٠١٩) (٣)

6.91 7.64
9.56 10.02

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

L.E billion 

استثمارات مترو األنفاق  
)٢()٢٠٢٠/٢٠١٩-٢٠١٧/٢٠١٦(

 لقطاعي المسافات(عدد ركاب السكك الحديدية
  )4() ٢٠١٩-٢٠١٦) (الطويلة والقصيرة

.وزارة الداخلية: المصدر) ١(
.وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية: المصدر) ٢(
.الشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق: المصدر )٣(
.الهيئة القومية لسكك حديد مصر:  المصدر)  ٤(

             مرخصة، مركبة ماليين ٩,٦٨

.مرخصة أجرة سيارة ألف ٣٦٤,٢٣و

 استثمارات قيمة جنيه مليارات ١٠,٠٢

 ،٢٠٢٠/٢٠١٩ عام مصر في األنفاق مترو

 مقارنةً  جنيه مليارات ٣,١١ بزيادة

  تعادل بنسبة ٢٠١٧/٢٠١٦  عام باستثمارات

٤٥,٠١%.

 ةالحديدي للسكك راكب مليون ٢٩٦,٤٧

 )ةوالطويل القصيرة المسافات لقطاعي(

 راكب مليون ٦٥,٤٢ بزيادة ،٢٠١٩ عام

.٢٠١٦ بعام بالمقارنة

Million passengers

1000

Roads and Transportation(2-10-17-19-41-42-43-44) 



Land Transportation Data 2019 (1)

Metro investments 
(2016/2017-2019/2020) (2)

Number of metro Passengers
(2016-2019) (3)

Number of railway passengers (For long and 
short distance travelers) (2016-2019) (4)

(1) Source: Ministry of Interior.
(2) Source: Ministry of Planning and Economic Development.
(3) Source:  Egyptian Company for Metro Management and Operation.
(4) Source: The National Authority for Egyptian Railways.
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عدد المطارات 
المدنية (مطار)

حركة الركاب بالمطارات 
المصرية (ألف راكب)

حركة الطائرات بالمطارات 
المصرية

 (ألف طائرة)

CCiivviilliiaann  
aaiirrppoorrttss  
AAiirrppoorrtt( )

PPaasssseennggeerrss ttrraaffffiicc aatt    
aaiirrppoorrttss

 TThhoouussaanndd(  
PPaasssseennggeerrss )

AAiirrccrraafftt ttrraaffffiicc aatt    
aaiirrppoorrttss 

TThhoouussaanndd aaiirrppoorrttss(  )

218955.38162.98Cairoالقاهرة١

22269.4726.48Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 132.966.80بورسعيد٣

00.000.00Suezالسويس٤

00.000.00Damiettaدمياط٥

00.000.00Dakahliyaالدقهلية٦

00.000.00Sharqiyahالشرقية٧

00.000.00Qalyubiyaالقليوبية٨

00.000.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

00.000.00Gharbyahالغربية١٠

10.000.00Menofyaالمنوفية١١

00.000.00Beheraالبحيرة١٢

00.000.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

11.550.04Gizaالجيزة١٤

00.000.00Beni Suefبني سويف١٥

00.000.00Fayoumالفيوم١٦

00.000.00Miniaالمنيا١٧

1346.023.09Assiutأسيوط١٨

1564.734.64Souhagسوهاج١٩

00.000.00Qenaقنا٢٠

2745.329.84Aswanأسوان٢١

1920.3910.90Luxorاألقصر٢٢

29243.0661.70Red Seaالبحر األحمر٢٣

36.070.18New Valleyالوادي الجديد٢٤

249.120.64Matrouhمطروح٢٥

20.000.00North Sinaiشمال سيناء٢٦

45953.5341.38South Sinaiجنوب سيناء٢٧

2539087.606328.66The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

27.20

12.07

31.10

39.09

2016 2017 2018 2019 


Target 2022

)٢٠١٩-٢٠١٦(حركة الركاب بالمطارات المصرية  

276.74

127.19

294.89

328.66

2016 2017 2018 2019

Thousand aircrafts

حركة الطائرات بالمطارات المصرية
)٢٠١٩-٢٠١٦(

.وزارة الطيران المدني: المصدر) ١(

.٢٠١٩ عام مصر في مطارًا ٢٥

 حركة إجمالي هو طائرة ألف ٣٢٨,٦٦

.٢٠١٩ عام المصرية بالمطارات الطائرات

.٢٠١٩ عام للطائرات راكب مليون ٣٩,٠٩

Aircraft traffic at airports (2016-2019)

Passengers traffic at airports (2016-2019)

Million passengers

Roads and Transportation(2-10-17-19-41-42-43-44) 



Air Transport Data 2019 (1)

(1) Source: Ministry of Civil Aviation.

198

40.20



215

عدد الموانئ التجارية (ميناء)
 الطاقة االستيعابية للموانئ 

التجارية (*) (مليون طن)

CCoommmmeerrcciiaall ppoorrttss  PPoorrtt ( )
CCaappaacciittyy ooff ccoommmmeerrcciiaall   
ppoorrttss (*) MMiilllliioonn ttoonneess(  )

00.00Cairoالقاهرة١

265.00Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 224.18بورسعيد٣

446.03Suezالسويس٤

121.75Damiettaدمياط٥

00.00Dakahliyaالدقهلية٦

00.00Sharqiyahالشرقية٧

00.00Qalyubiyaالقليوبية٨

00.00Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

00.00Gharbyahالغربية١٠

00.00Menofyaالمنوفية١١

00.00Beheraالبحيرة١٢

00.00Ismailiaاإلسماعيلية١٣

00.00Gizaالجيزة١٤

00.00Beni Suefبني سويف١٥

00.00Fayoumالفيوم١٦

00.00Miniaالمنيا١٧

00.00Assiutأسيوط١٨

00.00Souhagسوهاج١٩

00.00Qenaقنا٢٠

00.00Aswanأسوان٢١

00.00Luxorاألقصر٢٢

26.50Red Seaالبحر األحمر٢٣

00.00New Valleyالوادي الجديد٢٤

00.00Matrouhمطروح٢٥

11.20North Sinaiشمال سيناء٢٦

32.88South Sinaiجنوب سيناء٢٧

15167.54The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

6.00
6.18

7.24 7.28

2016 2017 2018 2019

Million TEUs

)٢٠١٩-٢٠١٦(إجمالي حركة تداول الحاويات بالموانئ المصرية  

.البحري قطاع النقل: المصدر) ١(
.٢٠١٨/٢٠١٧بيان عام (*) 

.٢٠١٩ عام مصر في اتجاري ميناء ١٥

 مليون ١٦٧.٥٤ استيعابية طاقة بإجمالي

.٢٠١٨/٢٠١٧ عام طن

 تداولها تم مكافئة حاوية ماليين ٧.٢٨

.٢٠١٩ عام المصرية التجارية بالموانئ

الحديدية السكك خدمات تطوير تم  

 ثالثة درجة عربة ٩٧ تأهيل إعادة خالل من

 مليار من وأكثر إسبانية، عربة ٩٠ عادية،

 عربة ١٣٠٠ عدد توريد قيمة يورو

.روسي/مجري

مشروعي تكلفة إجمالي هو يورو مليار ٢.٢ 

 من والسادس اإلدارية، العاصمة مونوريل

. أكتوبر

 مترو لشبكة جديدة محطات ١٠ زيادة تمت 

 المرحلة بافتتاح كم ١١.٥ بطول األنفاق

 - الرشيد هارون( الثالث الخط من الرابعة

.)منصور عدلي

جاف ميناء إنشاء بدء مصر في مرة ألول 

  ةمساح على أكتوبر من السادس بمدينة

 )عالمي - محلي( تحالف خالل من فدان ١٠٠

      جافة، موانئ ٨إنشاء خطة ضمن وذلك

 مستوى على لوجستية مراكز٥ و

.الجمهورية

٢٠٢٠حصاد قطاع النقل 

Roads and Transportation(2-10-17-19-41-42-43-44) 



Maritime Transport Data 2019 (1)

Total container handling traffic in Egyptian ports 
(2016-2019)

(1) Source: Maritime Transport Sector.
(*) 2017/2018 Statement.
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الهيئة العامة 
للطرق والكباري

مديريات الطرق
هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة

اإلجمالي

TThhee PPuubblliicc  
AAuutthhoorriittyy ffoorr  
RRooaaddss aanndd  

BBrriiddggeess

RRooaadd 
ddiirreeccttoorraatteess

NNeeww UUrrbbaann  
CCoommmmuunniittiieess  

AAuutthhoorriittyy
TToottaall

58028617289332090Cairoالقاهرة١

87578185969289Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 28576401049بورسعيد٣

7263713404479Suezالسويس٤

43836315344603Damiettaدمياط٥

1066445005516Dakahliyaالدقهلية٦

1069699113729432Sharqiyahالشرقية٧

32214716422435Qalyubiyaالقليوبية٨

720562806348Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

475488305358Gharbyahالغربية١٠

42530407084173Menofyaالمنوفية١١

142073511338904Beheraالبحيرة١٢

955239103346Ismailiaاإلسماعيلية١٣

940434016426922Gizaالجيزة١٤

63128002373668Beni Suefبني سويف١٥

4253657824164Fayoumالفيوم١٦

124850242216493Miniaالمنيا١٧

115042123595721Assiutأسيوط١٨

59650601825838Souhagسوهاج١٩

8845582906556Qenaقنا٢٠

150938501095468Aswanأسوان٢١

5304106884724Luxorاألقصر٢٢

3273472607999Red Seaالبحر األحمر٢٣

1755158403339New Valleyالوادي الجديد٢٤

115060461377333Matrouhمطروح٢٥

1689405105740North Sinaiشمال سيناء٢٦

1320593507255South Sinaiجنوب سيناء٢٧

2645614172110065178242The Republic الجمهورية

أطوال الطرق المرصوفة المنفذة بواسطة (*) (كم)

LLeennggtthh ooff ppaavveedd rrooaaddss    (*) KK mm( . )

المحافظة GGoovveerrnnoorraatteeم

10.41 11.08 11.73 11.66

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

 قيمة اإلنفاق الحكومي إلنشاء وتطوير الطرق
)٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠١٦/٢٠١٥(والكباري

ابية التوزيع النسبي للطرق المرصوفة والتر
٢٠١٨/٢٠١٧عام 

فة التوزيع النسبي ألطوال الطرق المرصو
٢٠١٨/٢٠١٧وفقًا لجهات التنفيذ عام 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(

.الدائري والطرق ذات حق االمتياز ال تشمل الطريق(**) 

 وتطوير إلنشاء جنيه مليار ١١,٦٦

.٢٠١٩/٢٠١٨ عام والكباري الطرق

 الطرق أطوال كم ألف ١٧٨,٢٤ 

 ،%٩٥,٥٣ بنسبة مصر في المرصوفة
 ترابية طرق كم آالف ٨,٣٤ مقابل

.%٤,٤٧ بنسبة

95.53

4.47

Paved roads  الطرق املرصوفة Unpaved roads  الطرق ال��ابية

%

14.84

79.51

5.65

The Public Authority for Roads and Bridges  ال�يئة العامة للطرق والكباري

Road directorates  مدير�ات الطرق

New Urban Communities Authority  يئة ا��تمعات العمرانية�

%

.وزارة المالية: المصدر) ٢(

Relative distribution of paved and unpaved 
roads (2017/2018)

L.E billion 

Roads and Transportation (2-10-17-19-41-42-43-44) 



)1(2018 /2017Roads Data 

Value of government spending for the 
construction and development of roads and 

bridges (2015/2016-2018/2019) (2)

Relative distribution of paved roads 
lengths according to implementators 

(2017/2018)

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 
(2) Source: Ministry of Finance.
(*) Excluding Ring road and franchising roads.
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عدد الكباري الثابتة 
(كوبري)

عدد الكباري العلوية 
(كوبري)

عدد الكباري المتحركة 
(كوبري)

FFiixxeedd bbrriiddggeess  
BBrriiddggee( )

UUppppeerr bbrriiddggeess  
BBrriiddggee( )

MMoovvaabbllee  
BBrriiddggeess  BBrriiddggee( )

580Cairoالقاهرة١

27240Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 041بورسعيد٣

100Suezالسويس٤

19182Damiettaدمياط٥

1042011Dakahliyaالدقهلية٦

851714Sharqiyahالشرقية٧

30262Qalyubiyaالقليوبية٨

15374Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

782112Gharbyahالغربية١٠

8579Menofyaالمنوفية١١

122219Beheraالبحيرة١٢

3860Ismailiaاإلسماعيلية١٣

53290Gizaالجيزة١٤

1860Beni Suefبني سويف١٥

4040Fayoumالفيوم١٦

8158Miniaالمنيا١٧

1389Assiutأسيوط١٨

3261Souhagسوهاج١٩

11271Qenaقنا٢٠

230Aswanأسوان٢١

950Luxorاألقصر٢٢

000Red Seaالبحر األحمر٢٣

010New Valleyالوادي الجديد٢٤

300Matrouhمطروح٢٥

400North Sinaiشمال سيناء٢٦

000South Sinaiجنوب سيناء٢٧

24260Othersأخرى (غير محدد)٢٨

106528983The Republic الجمهورية

GGoovveerrnnoorraattee المحافظة م

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(

  عام مصر فى كوبري ألف ٣٦,٣٣

 للطرق العامة للهيئة تابعة ،٢٠١٨/٢٠١٧
 وهيئة الطرق، ومديريات والكباري،

 ووزارة ،الجديدة ةالعمراني المجتمعات
 القومية والهيئة والري، المائية الموارد
 القومية والهيئة مصر، حديد لسكك
.لألنفاق

 كوبري ٢٨٩ -ثابت كوبري ١٠٦٥ منها

 للهيئة تابع متحرك كوبري  ٨٣ - علوي

.والكباري للطرق العامة

Roads and Transportation (2-10-17-19-41-42-43-44) 



Data of Bridges Affiliated to the Public Authority for 
)1(2018 /2017Roads and Bridges 

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 
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عدد الكباري الثابتة 
(كوبري)

عدد الكباري العلوية 
(كوبري)

عدد الكباري المتحركة 
(كوبري)

FFiixxeedd bbrriiddggeess  
BBrriiddggee( )

UUppppeerr bbrriiddggeess  
BBrriiddggee( )

MMoovvaabbllee 
BBrriiddggeess BBrriiddggee( )

66770Cairoالقاهرة١

4580Alexandriaاإلسكندرية٢

Port Said 000بورسعيد٣

270Suezالسويس٤

000Damiettaدمياط٥

000Dakahliyaالدقهلية٦

000Sharqiyahالشرقية٧

000Qalyubiyaالقليوبية٨

000Kafr El Sheikhكفر الشيخ٩

301450Gharbyahالغربية١٠

000Menofyaالمنوفية١١

000Beheraالبحيرة١٢

000Ismailiaاإلسماعيلية١٣

0130Gizaالجيزة١٤

000Beni Suefبني سويف١٥

600Fayoumالفيوم١٦

000Miniaالمنيا١٧

000Assiutأسيوط١٨

040Souhagسوهاج١٩

000Qenaقنا٢٠

000Aswanأسوان٢١

900Luxorاألقصر٢٢

200Red Seaالبحر األحمر٢٣

000New Valleyالوادي الجديد٢٤

060Matrouhمطروح٢٥

000North Sinaiشمال سيناء٢٦

010South Sinaiجنوب سيناء٢٧

1193110The Republic

GGoovveerrnnoorraatteeالمحافظةم

الجمهورية

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر) ١(

 كوبري ٣١١ -ثابت كوبري  ١١٩

.الطرق لمديريات تابع علوي

 التي الطرق أطوال إجمالي كم ٦٢٥ 

 المشروع ضمن تنفيذها تم

                        بتكلفة للطرق القومي

٢٠٢٠ عام خالل جنيه مليارات ١٠,٢

 دتوري تكلفة جنيه مليون ٤٠٠ نحو 

 جياالتكنولو لمواكبة حديثة معدات

 ،الطرق صيانة مجال في المتقدمة

 طبقات تدوير إعادة معدات وخاصة

 يلوتقل التكلفة، لتوفير الرصف

.ئةالبي على ،والحفاظ التنفيذ مدة

٢٠٢٠ل النق د قطاعحصا

Roads and Transportation (2-10-17-19-41-42-43-44) 



)1(2018 /2017Data of Bridges Affiliated to Road Directorates 

(1) Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 
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Definitions and Concepts

Labor force: All the population in the age group (15 - 64) years who actually contribute with physical or mental efforts to producing goods and providing services 
(employed persons), or those who are capable of and wishing to assume work, however, still looking for a job but unable to find it (unemployed persons).




Populated area: The area where business centers or housing clusters are mainly located. It includes areas designated for housing purposes and scattered 
houses, facilities, cemeteries,  ponds, undeveloped land and arable land within or outside the boundaries. Scattered houses refer to housing units constructed 
outside the formal boundaries. Facilities are such as canals, drainage ditches, hostels, hospitals, governmental buildings, schools, universities, roads, bridges 
and others. 



Population density: It reflects the population distribution, and per capita share of land area. It is calculated  by dividing the total number of population / total 
area or populated area.



Population: The number of population according to the latest census plus the population natural increase at the date when data are issued. 



Population natural increase rate: The population increase (or decrease) over (or below) the number of deaths per thousand persons in a year. 



Live births: Infants who are born alive and still alive (males and females). The term covers as well those who died after being born alive.


Birth rate: The number of  live births per thousand persons.



Deceased: Persons who were born alive then died  regardless of the period between birth and death dates.


Mortality rate: The number of deaths per thousand persons during a year.



Natural increase: The increase (or decrease) of live births over (or below) the number of deaths during a year.




Employed persons: The persons in the age group (15 – 64) years who actually assume work related to the production of goods and provision of services, at 
least for an hour during the research period (week) either within or outside a firm. This term includes all individuals who are employed even if they are unable to 
work during the research period due to illness, injury, labor dispute, leave, or absence from the firm because of the type of their activity.







Cropped area: Land areas cultivated with winter and summer crops as well as orchards.




Area of cultivated land: The actual cultivated areas by either temporary or permanent crops. However, the number of cultivation cycles during a year is not 
counted; therefore, the cultivated areas estimation was based on winter crops excluding clover, some summer crops, such as cotton and sugar cane as well as 
orchards.





Unemployed  persons: The persons in the age group (15 – 64) years who are capable of working, wishing and looking for a job, but unable to find it. An 
individual is classified as unemployed even if he / she is already contracted for a job but assigned to begin after the research period. Unemployed persons 
classification includes as well those who are temporarily or indefinitely suspended as long as the person is looking for a job, unable to find one and is not 
receiving wage during the research period.
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Definitions and Concepts




Tourist hotel: It is an independent building or part of a building with an independent entrance. It includes a number of furnished rooms for temporary 
accommodation.  Bathrooms may, or may not, be attached to the rooms. The hotel class is determined according to the services it offers.  The building is also 
provided with a number of services to meet guests' needs. 




Tourist resort: It is defined as a set of one or two storey separate buildings including a number of rooms prepared for guest accommodation and equipped 
with the type of services and facilities provided in four or five star hotels.

One star hotel: It is defined as an independent building or a part of a building with a separate entrance located in a good site. The entrance would be shared by 
guests and staff members and used for luggage and commodities. It should have a reception hall and an elevator if the building exceeds 4 floors. All rooms and 
common toilets should be provided with hot water. In addition, every 25% of rooms must have a toilet and a bathroom. A public bathroom should be available for 
every 5 rooms that are not equipped with one, with a minimum of 2 bathrooms in each floor. The area of the bathroom must not be less than 2.52 m2.  In addition, 
25% of the rooms should be supplied with telephone and a telephone booth is located at the lobby. Other facilities must be available such as restaurant, post 
services, fire fighting equipment and first aid. 






Three star hotel: It is an independent building or a part of a building that has two entrances, one for guests and luggage while the other for staff members and 
commodities. It should include a 24-hour working reception desk. The hotel should be equipped with an elevator if the building exceeds two floors. The number 
of rooms should be at least 30. All rooms and public toilets should be supplied with hot water. In addition, the area of  the bathroom is nearly 4m², and  75% of 
the rooms should have a private bathroom (equipped with either a bath tub or foot shower). For rooms that do not have private bathroom, one common 4 m² 
bathroom should be available to serve every 5 rooms provided that there will be at least two in each floor. In addition, all rooms should be equipped with radio 
and music, telephone, and central or split air conditioners. Lobbies and public halls must be also air conditioned. Areas of single and double rooms should be 
10 m² and 12 m², respectively. Other facilities that should be available include a restaurant  spanning an area of 1.75 m² per room, a bar and 16-hour working 
coffee-shop. The hotel should provide guest paging system,  parking area, fire fighting equipment, first aid and laundry services. Floors with public halls should 
be provided with men and women toilets. 
















Two star hotel: It is an independent building or a part of a building with a separate entrance located in a good site. The entrance is shared by guests, staff 
members and used for  luggage and commodities. It should have a reception hall and an elevator if the building exceeds three floors. All rooms must be 
provided  with hot water. In addition, every 50% of the rooms must have a bathroom (containing a small bath tub or foot shower). For rooms that are not 
equipped with a private bathroom, one public bathroom must be available to serve every 5 rooms with at least 2 in each floor. The area of the bathroom should 
not be less than  3.3 m2 and 75% of the rooms should be provided with a telephone.  Also, a telephone booth should be located at the lobby. The number of 
rooms should not be less than 25. Other facilities such as restaurants should span an area of 1.5 m2 per room. Post services, fire fighting equipment and first 
aid should be available. 



Rate of unemployment: The average number of individuals who are capable to and looking for work but unable to find a job. It is expressed in  a percentage of 
labor force.











Four star hotel: It is an independent building located in a very good site that should have two entrances, one for serving guests and luggage while the other 
for staff members and commodities.The hotel should offer 24-hour reception desk service. The hotel includes multipurpose halls, and two elevators for guests 
and services purposes if the building consists of more than two floors.  The minimum number of rooms should be 50, all equipped with deluxe 4.5 m² 
bathrooms including bath tub. All rooms and public toilets must be supplied with hot water. In addition, rooms should be connected with guest controlled radio 
and internal music, telephone allowing internal and external calls and colored television. Fax services should be also available. Additionally, 4 star 
classification requires central air conditioning of the building. The areas of single and double rooms are at least 12 m² and 16 m², respectively. Floors with halls 
should be provided with men and women toilets. Other  facilities required under this classification include a restaurant spanning an area of 2 m² per room, bar, 
post and currency exchange service, 24-hour room services, 16-hour service coffee-shop, mini bar in all rooms, guest paging system, parking area, hair
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Five star hotel: It is as an independent building situated in a prime location that should have three entrances to serve guests, luggage, in addition to staff 
members and commodities. The hotel should offer a 24-hour reception hall service in addition to several multipurpose halls. Separate elevators for guests and 
services should be available. The minimum number of rooms should be 50 all equipped with 5 m² deluxe bathrooms including fixed bath tub. Toiletry supplies 
such as soap, towels, shampoo and electric shaver should be available in bathrooms. All rooms should be provided with guest operated colored television, 
radio, mini bar, telephone for internal and external calls and fax services. According to specifications, single and double rooms' area should be 14 m² and 16 m² 
respectively; moreover, hot water  is supplied in all rooms and public toilets. Floors with public halls should be provided with public toilets. 5 star classification 
also requires a restaurant spanning an area of 3m2 per room. Other facilities should include bar, post and currency exchanges services, 24-hour room services, 
coffee shop, mini bar in each room, guest paging system, hair dressers for men and women,  gift shops, books and magazines store. The overall building 
should be centrally airconditioned. It should also include restaurant, lounge for staff breaks, fire fighting system, medical emergency services, laundry, and 
automatic power generator. 




Industrial zones: All industrial zones established as per a decision issued by the Governor , Cabinet, or the President. Industrial  zones are administratively 
affiliated to one of the following: governorates - new urban communities - General Authority for Investment - a private board of directors.




Industrial firm: A place where any kind of industrial activity, such as manufacturing, extraction, transformation or services, is pursued. According to the 
definition, the firm should maintain an independent geographic location, accounting books and a number of workers that is not less than 10 persons. In 
addition, it may include wards, administration office, storehouses, power generation plants, or water and sanitation stations.





Vocational training centers: It is a governmental or private firm aiming at providing trainees with technical knowledge and skills to perform certain work in
an adequate manner. The center would be equipped with the necessary facilities for the training process including administration, qualified trainers, 
equipment, educational media, classrooms, workshops, and trainees. Training is conducted according to certain programs and plans aiming at creating 
skilled workers who are capable of meeting the immediate needs of the labor market. In addition, it provides basic education dropouts with training on 
different occupations. 


Subsidy card: It refers to a document issued by the Ministry of Supply and Internal Trade that allows holders to receive subsidized commodities as defined 
by the Ministry.







Community associations: They are organizations that rely on voluntary efforts and voluntary work  to solve public problems without depending on 
government's intervention. They invest in people's capabilities, time and money to provide the needed services through diversified and flexible activities to 
bridge the gap in state's exerted efforts. Moreover, they offer technical, financial and cultural support through autonomous capabilities. This type of associations 
is created based on the community's desire and realization of their need for certain services.




Social security: A system that aims at achieving  psychological and social stability as well as housing the needy households who do not benefit from social 
insurance laws.  Financial assistance is disbursed to the beneficiaries, through the system, including security pensions, and solidarity assistance. 





Social unit: The core entity of the government's organizational and social structure that assume a role in the municipalities nationwide to achieve local-
community development, in addition to improving concepts and principles. The social unit is the channel used for implementing the mission of the Ministry of 
Social Solidarity through different activities, including social security, care for veterans' families, social rehabilitation, productive families and associations.
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Public libraries: Libraries providing services to all segments of the society in all areas of knowledge.


Specialized libraries: Libraries that serve researchers and decision makers who are working in different institutions, research centers, and agencies on certain areas.


Academic libraries: Libraries affiliated to universities, faculties, higher institutes and scientific departments.

Productive family project: It is one of the activities that receives the attention of the Ministry of  Social Solidarity. It stands as the main activity aiming at increasing the 
households' income through operating small industries. As such, the project contributes to social development and enables beneficiary households to attain a reasonable 
standard of living. In order to reach this goal, the project provides training for households' members who engage in rural and environmental industries and training for new 
members who would be qualified to paticipate and benefit from the project.




    •        . •




Natural reserve: Refers to any land area, coastal or internal water hosting living creatures, plants, animals, fish or natural phenomena having cultural, scientific, tourist or 
aesthetic value. Such reserves are defined by means of a Prime Minister decree upon a suggestion of the Environmental Affairs Agency affiliated to the Cabinet.




Waste recycling factory: It refers to a place equipped to restore the useful materials from waste through sorting the kinds of waste into separate containers. The sorting 
process aims at achieving optimal purity of the material intended to be recycled, in order to be re-manufactured. Examples of materials recycled: plastic, paper, aluminum, 
iron and organic materials.




Municipal Solid Waste Landfills (MSWLFs): A waste disposal engineering method that does not pollute the environment. The process involves storing the waste into 
certain area of the ground until they are decomposed and turned into primary safe materials. The land used for this purpose should be isolated from the surrounding 
environment to prevent the leakage of the liquids that come out of the wastes into the soil and the ground water.





Youth centers: An entity constructed by the State, local councils or people - either individually or collectively - in cities or villages and equipped with the necessary buildings 
and facilities. The aim of such centers is to develop the youth's skills with special emphasis on 6 years+ children. Youth centers are designed to provide them with means for 
investing their liesure time in recreational, social and sporting activities under the supervision of specialized leadership according to the basic statute and internal regulations of 
these centers. 

The environment: The biosphere that includes all living creatures, materials and the surrounding air, water, soil and man-made facilities.


Environment monitoring stations: Facilities including stations and working units in charge of monitoring the environmental components and pollutants and provide 
periodical data to the relevant entities. 





Community mosques: It is a community mosque which is built and funded by individuals or a group of people; however, it receives construction assistance from the 
Ministry of Awqaf (Religious Endowments) to complete construction. Such assistance does not change its status as a community mosque.   






Culture house: A culture complex that serves villages, hamlets, and small neighborhoods, and presents various cultural and artistic activities. However, it is not equipped with 
theater halls.

Culture palace: A multi-activity cultural complex aiming at raising the public's cultural awareness in different fields  and is equipped with theater halls. According to the 
definition, it is located in the capital and major cities; however, a culture palace may serve villages. 




Library: A confined area, regardless of size, where various references of data and information are available to the public for reading, research and consultations purposes. It is 
equipped with the necessary furniture and equipment to facilitate easy access to traditional and non-traditional sources of information.
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Public libraries: Libraries providing services to all segments of the society in all areas of knowledge.


Specialized libraries: Libraries that serve researchers and decision makers who are working in different institutions, research centers, and agencies on certain areas.


Academic libraries: Libraries affiliated to universities, faculties, higher institutes and scientific departments.

Productive family project: It is one of the activities that receives the attention of the Ministry of  Social Solidarity. It stands as the main activity aiming at increasing the 
households' income through operating small industries. As such, the project contributes to social development and enables beneficiary households to attain a reasonable 
standard of living. In order to reach this goal, the project provides training for households' members who engage in rural and environmental industries and training for new 
members who would be qualified to paticipate and benefit from the project.




    •        . •




Natural reserve: Refers to any land area, coastal or internal water hosting living creatures, plants, animals, fish or natural phenomena having cultural, scientific, tourist or 
aesthetic value. Such reserves are defined by means of a Prime Minister decree upon a suggestion of the Environmental Affairs Agency affiliated to the Cabinet.




Waste recycling factory: It refers to a place equipped to restore the useful materials from waste through sorting the kinds of waste into separate containers. The sorting 
process aims at achieving optimal purity of the material intended to be recycled, in order to be re-manufactured. Examples of materials recycled: plastic, paper, aluminum, 
iron and organic materials.




Municipal Solid Waste Landfills (MSWLFs): A waste disposal engineering method that does not pollute the environment. The process involves storing the waste into 
certain area of the ground until they are decomposed and turned into primary safe materials. The land used for this purpose should be isolated from the surrounding 
environment to prevent the leakage of the liquids that come out of the wastes into the soil and the ground water.





Youth centers: An entity constructed by the State, local councils or people - either individually or collectively - in cities or villages and equipped with the necessary buildings 
and facilities. The aim of such centers is to develop the youth's skills with special emphasis on 6 years+ children. Youth centers are designed to provide them with means for 
investing their liesure time in recreational, social and sporting activities under the supervision of specialized leadership according to the basic statute and internal regulations of 
these centers. 

The environment: The biosphere that includes all living creatures, materials and the surrounding air, water, soil and man-made facilities.


Environment monitoring stations: Facilities including stations and working units in charge of monitoring the environmental components and pollutants and provide 
periodical data to the relevant entities. 





Community mosques: It is a community mosque which is built and funded by individuals or a group of people; however, it receives construction assistance from the 
Ministry of Awqaf (Religious Endowments) to complete construction. Such assistance does not change its status as a community mosque.   






Culture house: A culture complex that serves villages, hamlets, and small neighborhoods, and presents various cultural and artistic activities. However, it is not equipped with 
theater halls.

Culture palace: A multi-activity cultural complex aiming at raising the public's cultural awareness in different fields  and is equipped with theater halls. According to the 
definition, it is located in the capital and major cities; however, a culture palace may serve villages. 




Library: A confined area, regardless of size, where various references of data and information are available to the public for reading, research and consultations purposes. It is 
equipped with the necessary furniture and equipment to facilitate easy access to traditional and non-traditional sources of information.
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Al-Azhar education: It is an integrated phase of education (primary, preparatory, secondary and Quraan recitation). It operates under the supervision of Al-
Azhar institution and focuses on Islamic studies in addition to other curricula.



School: An educational unit that applies a curriculum-based approach during a period of one or more academic years. However, the academic year should not 
be less than eight months.



General education: It covers the pre-university education stages including K.G, primary, preparatory, secondary (general) (government - private). 





New born mortality rate: Mortality of infants who are under 28 days per 1000 live births during the given year.



Under-five-year-old children mortality rate: Mortality of children under 5 years old per thousand live births during the given year.



Beds: They are defined as either paid or free beds assigned for the in-patients. Beds allocated for the emergency section, doctors or nursing staff are 
excluded therein. 



Physicians: The full time working physicians, including administrators, specialists or general practitioners. This definition does not cover the interns. 




Nursing staff: Those who are practicing nursing activities (supervisors – technicians – senior nurses – assistant male and female nurses – assistant 
midwives – female health visitors – nurses who are not holding nursing degrees).



Infant mortality rate (under one year): Mortality of children below one year old per thousand live births during the given year.

– – –
– 

Hospitals affiliated to the Ministry of Health: Hospitals affiliated to the Ministry including (Secretariat of the Specialized Medical Centers – educational hospitals 
and institutes – medical institutions – General Secretariat of Psychological Health – General Authority of Health Insurance).

)

Technical education: It includes agricultural education, industrial education, commercial education, and hotel education (government - private). 

Phone line: A line connected to an exchange and assigned a certain number.



Governmental post office: An office sat up by the National Post Authority providing all post and financial services. 





Unsafe areas: The areas where 50% or more of the housing buildings are unsafe and pose a threat to human life, or public health according to safety 
standards. They are also classified as unsafe when their residents lack life stability.
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[1] Ministry of Local Development



[3] Ministry of Health and Population 

[4] Ministry of Agriculture and Land Reclamation

[5] Ministry of Water Resources and Irrigation

[6] The General Authority for Fish Resources Development

[7] The Agricultural Bank of Egypt

[8] Ministry of Tourism and Antiquities

[9] Industrial Development Authority

[10] Ministry of Planning and Economic Development

[11] Ministry of Manpower 

[12] The Central Bank of Egypt

[13] The Financial Regulatory Authority

[14] Ministry of Local Development - Local Development Fund 



[16] Ministry of Supply and Internal Trade 

[17] Ministry of Finance

[18] Ministry of Social Solidarity

[19] Ministry of Interior

[20] Ministry of Justice 

[21] Ministry of Environment

[22] Ministry of Petroleum and Mineral Resources

[23] Ministry of Culture 

[24] Supreme Council for Media Regulation 

[25] Ministry of Sports and Youth 

[26] Ministry of Awqaf (Religious Endowments)

[27] Governorates Information Centers 

[28] The Academy of Scientific Research and Technology 

[29] General Authority for Literacy and Adult Education

[30] Ministry of Education and Technical Education

 [31] Al-Azhar Al-Sharif, Al-Azhar Institutes Sector

[32] Ministry of Higher Education and Scientific Research    



[34] Ministry of Electricity and Renewable Energy

[35] Ministry of Communications and Information Technology

[36] The National Postal Authority

[37] Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities

[38] New Urban Communities Authority

[39] Holding Company for Water and Wastewater

[40] Informal Settlements Development Fund

[41] Egyptian Company for Metro Management and Operation 

[42] The National Authority for Egyptian Railways

[43] Ministry of Civil Aviation

[44] Maritime Transport Sector

[15] Medium, Small and Micro Enterprises Development Authority 
(MSMEDA).

[2] Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)

[33] General Authority for Health Insurance
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[45] The United Nations Development Programme (UNDP), Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, Global 
Knowledge Index 2020.

[46] Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2020.

[47] Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University, Environmental Performance Index 2020.

[51] Spanish Supreme Council for Scientific Research, Webometrics Ranking of World Universities 2021.

[52] Portulans Institute, The Network Readiness Index 2020.

[53] Oxford Insights, Government AI Readiness Index 2020.

[50] UI Green Metric, World University Rankings 2020.

[48] Germanwatch Organization, Climate Change Performance Index 2021.

[49] Bloomberg Foundation, Bloomberg Innovation Index 2019.
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