 %8.4نسبة اخنفاض أعداد األجانب العاملني بالقطاع اخلاص واالستثماري خالل الفرتة ()2017-2013
أصـدر اجلـهـاز املركزي للـتعـبئـة الـعـامـة واإلحصـاء الـيـوم

املـوافـق  " 2019 / /بياناً صحفيا مبناسبة صدور

" دراسة جتميعية عن إحصاءات اهلجرة ( ")2017 -2013واليت تتضمن البيانات املتوفرة باجلهاز عن إحصاءات األجانب يف مصر
واملصريني يف اخلارج خالل فرتة زمنية مخس سنوات ( )2017 - 2013ومن أهم مؤشراتها:
➢ تذبذب أعداد األجانب العاملني يف القطاع احلكومي والقطاع العام  /األعمال العام خالل الفرتة ( )2017 - 2013والذي بلغ
أقصى ارتفاع هلم  1132أجنيب عام  2017بنسبة زيادة % 27.3عن عام  2016والذي بلغ  889أجنيب  ،بينما بلغ أدنى اخنفاض
هلم  560أجنيب عام  2014بنسبة  %41.4عن عام  2013والذي بلغ  956أجنيب.
➢ اخنفاض أعداد العاملني األجانب يف القطاع اخلاص واالستثماري بنسبة %8.4خالل الفرتة ( )2017 - 2013حيث بلغ أقصى
ارتفاع هلم  14699أجنيب عام  2013بينما بلغ أدنى اخنفاض هلم  13469أجنيب عام . 2017
➢ اخنفاض أعداد األجانب الذين اكتسبوا اجلنسية املصرية بنسبة %75.1خالل الفرتة ( )2017 - 2013حيث بلغ أقصى ارتفاع
هلم  8907أجـنيب عام  ، 2013بينما بلغ أدنى اخنفاض هلم  2216أجنيب عام  2017ويعد أبناء األم املصرية واألجنبيات
املتزوجات مبصريني من أهم أسباب احلصول على اجلنسية املصرية.
التوزيع النسيب لتطور أعداد األجانب الذين إكتسبوا اجلنسية املصرية طبقا ألهم أسباب احلصول على اجلنسية خالل الفرتة ()2017 -2013

➢ بلغ عدد عقود زواج املصري من زوجة جنسيتها عربية (غري مصرية)  12220حالة زواج بنسبة  %0.3من إمجالي عدد حاالت
السنة
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زواج املصري خالل الفرتة ( ، )2017- 2013يف حني بلغ حاالت الزواج من زوجة جنسيتها أجنبية (غري عربية)  12589حالة زواج
بنسبة  %0.3من إمجالي عدد حاالت زواج املصري خالل نفس الفرتة .
➢ بلغ عدد عقود زواج املصرية من زوج جنسيته عربي (غري مصري)  7772حالة زواج بنسبة  % 0.2من إمجالي عدد حاالت زواج
املصريات خالل الفرتة ( ، ) 2017- 2013يف حني بلغ حاالت زواج املصرية من زوج جنسيته أجنيب (غري عربي)  2485حالة زواج
بنسبة  %0.1من إمجالي عدد حاالت زواج املصريات خالل نفس الفرتة .
أعداد عقود زواج املصريني بغري املصري خالل الفرتة ()2017- 2013

العدد

السنة

➢ بلغ عدد املواليد األجانب يف الفرتة ( 125 )2017 -2013مولود (من هااا  69مو لااود ر كاار بن ساابة  56 ، %55.2مو لااود أن ثااى بن ساابة
.)%44.8
➢ تذبذب أعداد املصريني احلاصلني على جنسية أجنبية خالل الفرتة ( )2017 - 2013حيث ب لااغ أق صااى ارت افااع هلاام  2331م صااري
عام  2017بنسبة ارتفاع  %4.0عن عام  2016والذي بلغ  2241مصري ،بينما بلغ أدنى اخنفاض هلم  1704أجنيب عام .2013
➢ تذبذب أعداد املصريني املوفدون للخارج يف مهام علمية خالل الفرتة ( )2017 - 2013حيث بلغ أقصى ارت افااع هلاام  1021م صااري
عام  ، 2016بينما بلغ أدنى اخنفاض هلم  560أجنيب عام  2017بنسبة  %45.2عن عام .2016
➢ ميثل الطالب الوافدين خرجيي اجلامعات (احلكومية  -اخلاصة) العدد األكرب مــن إمجالي عدد الطالب الوافدين خرجيي
التعليم العالي خالل الفرتة ( )2017/2016 -2013/2012حيث بلغ أقصى ارتفاع هلم  5033طالب عام  ،2017/2016يليها ال طااالب
الوافدين خرجيي املعاهد العليا اخلاصة واألكادمييات وأخرياً خرجيي املعاهد الفنية (حكومية  -خاصة).
➢ زيادة أعداد الطالب الوافدين خرجيي مراحل التعليم قبل اجلامعي (ابتدائي ،إعدادي  ،ثانوي) بن ساابة  %111.2خااالل ال فاارتة
( 2013 /2012ــ  )2017/2016حيث بلغ أقصى ارتفاع هلم  88439طالب للعام الدراسي  .2017/2016بينما بلغ أد نااي اخن فاااض
هلم  41874طالب للعام الدراسي .2013/2012
➢ تطور أعداد املصريني القادمني واملغادرين عرب املنافذ املختلفة خالل الفرتة ( )2017 - 2013والذي بلغ أقصى ارتفاع هلم حنو
 6.677مليون مصري قادم عام  2016مقابل 6.801مليون مصري مغادر .يف حني بلغ أدنى اخنفاض هلم  5.517مليون مصري
قادم مقابل  5.782مليون مصري مغادر عام .2013
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أعداد املصريني القادمني واملغادرين عرب املنافذ املختلفة خالل الفرتة ()2017 -2013

السنة

➢ اخنفاض أعداد املهاجرين والذين اكتسبوا صفة املهاجر احلاصلني على موافقة للهجرة باخلارج بنسبة 129.9خالل الفرتة
( )2017 -2014والذي بلغ أقصى ارتفاع هلم  505مهاجر عام  ، 2014بينما بلغ أدنى اخنفاض هلم  348مهاجر عام . 2017
➢ بلغ عدد املصريني يف اخلارج  10.247مليون مصري طبقا لتقديرات وزارة اخلارجية عام  ،2017متثل جمموعة الدول العربية
العدد األكرب مــن إمجالي تقدير عدد املصريني يف اخلارج حيث بلغ  6.985مليون مصري بنسبة . %68.2
تقدير أعداد املصريني يف اخلارج طبقا جملموعات الدول 2017
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