 30مليون زيارة للموقع اإللكرتونى للجهاز
حتى يوم 2019 /1/13
• أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم الثالثاء  2019/1/15بيانا صحفيا مبناسبة وصول

عدد مستخدمى املوقع اإللكرتونى للجهاز 30مليون مستخدم حتى يوم .2019 /1/13
• مت إنشاء املوقع عام  2000والذى يتم تطويره بصفة مستمرة ليتوافق مع املعايري الدولية اخلاصة بنشر
البيانات واملتعارف عليها فى االجهزة االحصائية بكافة دول العامل وليحقق اهلدف من عرض املعلومة فى
صورة مميزة وبأسلوب سهل وكذا حتقيق التواصل املطلوب مع مجهور املستفيدين وتنوع انشطتهم
وإحتياجات مستخدمى البيانات بفئاتهم املختلفة .
• يقوم اجلهاز بنشر (االحصاءات  ،االصدارات  ،قواعد البيانات  ،املسوح امليدانية التى تغطى كافة النواحى
االقتصادية واالجتماعية  ،نتائج تعداد مصر  ، 2017وكذا الركن االعالمى  ،خدمات اإللكرتونية من
خالل موقعه الرمسى ( )www.capmas.gov.egوذلك باللغتني العربية واإلنـجـليزية .
• يتيح اجلهاز ملستخدمى املوقع االلكرتونى االطالع على البيانات وحتميلها فى صورة ( )PDFو ()EXCEL
لتعظيم االستفادة ملستخدمى البيانات .
• متثلت أعلى مشاهدات لنشرات املوقع حول :
 .1الكتاب اإلحصائى السنوى .
 .2االرقام القياسية ألسعار املنتجني.
 .3النشرة املعلوماتية.
 .4النشرة الشهرية ملتوسط أسعار أهم مواد البناء (التجزئة).
 .5كتيب مصر فى أرقام .
 .6نشرة األرقام القياسية ألسعار املستهلكني.
 .7تعداد السكان(حمافظات).
 .8السياحه الشهريه.

• متثلت أعلى مشاهدات ملؤشرات املوقع حول :
 .1نسبة التغري عن نفس الشهر من العام السابق معدل التضخم(امجاىل اجلمهورية).
 .2متوسط حجم االسرة.
 .3امليزان التجارى جلمهورية مصر العربية.
 .4قيمة املشروعات حتت التنفيذ لالنتاج الصناعى قطاع خاص.
 .5عدد السائحني القادمني إىل مجهورية مصر العربية سنويا.
 .6إمجاىل أعداد الطالب اخلرجيني من اجلامعات احلكومية.
 .7إنتاج القمح.
 .8متوسط االجر النقدى االسبوعى باجلنيه فى القطاع العام واالعمال العام والقطاع اخلاص.
• متثلت أعلى مشاهدات للبيانات الوصفية على املوقع حول :
 .1حبث الدخل واالنفاق واالستهالك.
 .2الطاقة فى مصر.
 .3حبث القوة العاملة .
 .4اإلحصاءات الثقافية.
 .5استمارة إحصاء املؤشرات اإللكرتونية األساسية لقياس جمتمع املعلومات.
 .6اخلدمات اإلجتماعية.
 .7دراسة تطور التعليم األساسى فى مصر
 .8التعداد اإلقتصادى.
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