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املوافق  اإلثننيوم ــيالظهر  ون  نسمة(ـــملي 102ل )ــة بالداخـر العربيـــة مصـان مجهوريــغ عدد سكــــبلي    

5/7/2021. 

وفقًا ملا أعلنته الساعة السكانية  3/10/2020املوافق السبت يوم  ( مليون نسمة 101) بلغ قد سكانالعدد  وكان  

  .املرتبطة بقاعدة بيانات املواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكاناملركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  باجلهاز

ون نسمة ــــيكون قد حتققت زيادة سكانية قدرها ملي, يوم ال( ون نسمة ــــملي 102) انــــسكالوغ عدد ــبل معو

الفرق بني أعداد ) ةــة اليوميــادة السكانيـــالزي متوسط ام حيث بلغــــأي 5ور و ـــشه 9ًا أي ــــيوم 275الل ـــــخ

يوليو  5  إىل 2020أكتوبر   3)من   ونـــــملي 102ان ـــرتة بلــوغ عدد السكـف اللــــخنسمة  3636( د والوفياتـــاملوالي

إىل عدد السكان فرد  ادةـــكل دقيقة مبا يعين أن الوقت املستغرق لزي ( فرد 2.5فرد كل ساعة أي )  (152)أي  ( 2021

 .ثانية  24 هو

 مليـــــون 102فـرتة بلــوغ عدد السكـــان  متوسط الزيادة السكانية خالل

  ( 2021يوليو   5إىل  2020أكتوبر   3)من   

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 275 مليون باأليام 102بلوغ مدة 

 3636 الزيادة السكانية  اليومية

 152 الزيادة السكانية  كل ساعة

 2.5 الزيادة  السكانية كل دقيقة

 24 الثواني املستغرقة لزيادة فرد

 توقع وصول عدد سكان مصر بالداخل إىل : اإلحصاء

 5/7/2021اإلثنني املوافق ظهر اليوم مليون نسمة  102  

 3/10/2020املوافق  السبتيوم مساء  
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( وهو ما يعين 2020-2018) ويالحظ تزايد الفرتة الزمنية اليت تتحقق فيها زيادة سكانية مبليون نسمة خالل الفرتة

ملشكلة أن هناك جمهودات ملموسة من الدولة يف جمابهة ا ويظهروهذا مؤشر جيد  الزيادة,استمرار اإلخنفاض يف أعداد 

لنصل إىل حتقيق املليون خالل  لتخفيض أعداد الزيادة السكانيةالسكانية ... ولكن األمر يتطلب املزيد من اجملهود 

  .شهر 12مدة أكرب من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العربية من حيث عدد السكان, واملرتبة الثالثة بني الدول األفريقية بعد حتتل مصر املرتبة االولي بني الدول و

 وهو نفس الرتتيب السابق. نيجرييا وإثيوبيا, ثم الرتتيب الرابع عشر بني دول العامل
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  مليون نسمةية سكاناملنقضية باأليام لتحقيق زيادة دة امل

 بااليام

 

 

 

                        

 بابابابابا
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(  2021-2020-2019أعوام ) وبمقارنةً بيانات  المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خالل       

 يتبين اآلتي:

 

 (2020 -2019) التغير في أعداد المواليد بين أوالً:

 الشهر  2019 2020 مقدار التغري  نسبة التغري )%( 

 يناير  204952 191427 13525- 6.6-

 فرباير  155753 168294 12541 8.1

 مارس 183935 180308 3627- 2-

 ابريل  171294 167412 3882- 2.3-

 مايو  187040 170688 16352- 8.7-

 يونيو 192409 207793 15384 8.0

 يوليو  219991 199766 20225- 9.2-

 أغسطس 198616 198637 21 0.01

 سبتمرب 211549 196343 15206- 7.2-

 أكتوبر 206458 189346 17112- 8.3-

 نوفمرب 186719 184479 2240- 1.2-

 ديسمرب 186116 178045 8071- 4.3-

 اجلملة  2304832 2232538 72294- 3.1-

 

 يالحظ اآلتي 

 2020عام ( ديسمرب ,نوفمرب , سبتمرب  ,يوليو  ,مايو , إبريل ,مارس  ,ض عدد املواليد خالل الشهور ) يناير ااخنف .1

 .  2019مقارنة بعام 

 .2019مقارنة بعام  2020أكتوبر ( عام  ,أغسطس ,يونيو  ,ع عدد املواليد خالل الشهور )فربايراارتف .2

 %. 3.1تغري  بنسبةو 2019عام ب مقارنة  2020مولود عام ( 72294املواليد حبوالي ) إمجاليوبصفة عامة اخنفاض  .3
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 (2021 -2020)بين  (يونيو -ثانياً: التغير في أعداد المواليد خالل الشهور )يناير 

 الشهر  2020 2021 مقدار التغري  نسبة التغري )%( 

 يناير  191427 171115 20312- 10.6-

 فرباير  168294 142686 25608- 15.2-

 مارس 180308 168625 11683- 6.5-

 أبريل 167412 154242 13170- 7.9-

 مايو 170688 177371 6683 3.9

 يونيو 207793 175396 32397- 15.6-

 اجلملة  1085922 989435 96487- 8.9-

 

حبوالي  2020عاممع نفس الفرتة من مقارنة  2021من عام شهور األوىل  6خالل الـ املواليد أعداد كما يالحظ اخنفاض 

( ويعترب تغري كبري يف نسبة االخنفاض مما يوضح مثار اهتمام القيادة السياسية %8.9ة تغري )بسنأي ب( مولود 96487)

 السكانية.باملشكلة 

 (2020 -2019)بني  الوفياتالتغري يف أعداد :   ثالثا

 الشهر  2019 2020 مقدار التغري  نسبة التغري )%(

 يناير  61321 56964 4357- 7.1-

 فرباير  49423 49835 412 0.8

 مارس 47757 49131 1374 2.9

 ابريل  43303 42078 1225- 2.8-

 مايو  44851 56747 11896 26.5

 يونيو 45468 79078 33610 73.9

 يوليو  47420 61079 13659 28.8

 أغسطس 45607 56515 10908 23.9

 سبتمرب 42635 49351 6716 15.8

 أكتوبر 42838 45897 3059 7.1

 نوفمرب 44263 50681 6418 14.5

 ديسمرب 55694 68844 13150 23.6

 اجلملة  570580 666200 95620 16.8

 

 يالحظ اآلتي: 

 .  2019مقارنة بعام   2020بريل( عام ا ,ض عدد الوفيات خالل الشهور ) يناير اخنفإ .1

 ,نوفمرب  ,أكتوبر  ,سبتمرب  ,أغسطس ,يوليو  ,يونيو  ,مايو  ,مارس  ,رتفع عدد الوفيات خالل الشهور )فربايرإ .2

 .  2019مقارنة بعام  2020ديسمرب(عام  

 .  2019فيات خالل عام وعدد المقارنة ب%  16.8بنسبة  2020خالل عام بصفة عامة عدد الوفيات  ارتفاع .3
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 ً  (2021 -2020) ( بين يونيو-: التغير في أعداد الوفيات خالل الشهور )يناير رابعا

 الشهور  2020 2021 مقدار التغري  نسبة التغري )%(

 يناير  56.964 71135 14.171 24.9

 فرباير  49.835 54459 4.624 9.3

 مارس 49.131 61.424 12.293 25

 أبريل 42078 68072 25.994 61.8

 مايو 56747 74563 17.816 31.4

 يونيو 79078 53998 25.080- 31.7-

 اجلملة  333833 383651 49818 14.9

 

حبوالي  2020مقارنة مع نفس الفرتة من عام 2021شهور األوىل من عام  6الـ  الوفيات يفارتفاع اعداد كما يالحظ 

 . االرتفاع ويعترب تغري كبري يف نسبة %( 14.9تغري ) بنسبةأي  متوفى ( 49818)

 

 2020أكرب وأقل احملافظات من حيث معدل املواليد خالل عام : سادسا

   )حيث بلغ معدل  2020أعلى معدالت مواليد خالل عام سجلت حمافظات ) قنا ,املنيا ,أسيوط ,سوهاج, بين سويف

 ( لكل ألف من السكان . 25.7, 27.2,  28.6,  29.4, 29.9املواليد بها )

  ( أدمياط , القليوبية , السويس , الدقهلية , الغربيةسجلت حمافظات )حيث بلغ  2020معدالت مواليد خالل عام  قل

 .( لكل ألف من السكان19.2,  18.9,  18.9, 18.7, 18.2معدل املواليد بها )
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