 ٪13.6اخنفاض يف عدد النسخ املوزعة للصحف داخليا وخارجيا
عام 1014
املوافق  "1015 / /النشرة السنوية
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامـة واإلحصاء اليوم
لإلحصاءات الثقافية" عام  1014و من أهم املؤشرات اإلحصائية ما يلي:
 الصحف والدوريات واإلذاعة املسموعة واملرئية

 بـلغ عدد الصـحف اليت صــدرت  00صحيـــفة عـام 1014وهو نفس العدد بالعام السابق0
 بلغ عدد الصحف احلزبية  0صحف عام  1014مقابل 7صحف فقط عام 0 1013
 بلـغ عـــدد النسخ املوزعة للصحف داخليـاً وخارجيـاً 655مليـون نسخة عام  1014مقابل  750.1مليون نسـخة عـام
 1013بنسبة اخنفاض قدرها  ٪13.6من أهم أسـبا ذلـ
عدم مزاولة النشاط جبريدة األهرام الدولي هذا العام0
 بلغ عدد ساعات االر سال بالشبكات املسـموعة 104701ساعـــة عــــام  1015 / 1014مقابــــل 105611
ساعــة عــام 1014/1013بنسبة اخنفاض قدرها 0٪0.4
 بلــغ عــــدد ســــاعات االرســــال للقنـــــــوات املرئيــــــة 166353ســــاعة عـــام  1015/ 1014مقابــــل
 171071ساعة عام 1014/ 1013بنسبة اخنفــاض
قدرها ٪ 3.3

 الكتب واملكتبات :

 بلـــــــغ عـــــدد الكـــتب والكتيبـــــات املـــؤلفـــــــةواملرتمجـة املودعة إيداعا قانونيا بدار الكتب والوثائق القومية

عدد الصحف عام 1014 1013
00

00

1014

1013

عدد النسخ املوزعة للصحف
عام 1014 1013

1014

لي اً وخارجياً

1013
السنوات

عدد النسخ املطبوعة من الكتب والكتيبات
خ ل عام 1014 1013

الف نسخة

وكتيبـًا عـــام  1013بنسبة زيادة قـدرها 0 ٪13.1
 111.3الف نسخة عام 1013بنسبة زيادة قدرها 0 ٪ 13.1
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السنوات

 11.7ألف كتاباً وكتيباً عام  1014مقابل  11.1ألـف كتـاباً
 -بلـغ عـدد النسخ املطبوعة 116.7الف نسخة عـام  1014مقابـل

العدد

1013

1014
السنوات

 -بلــغ عـــدد دور الكتــب واملكتبــات العامـــة واملتخصصــة

عدد دور الكتب واملكتبات خ ل
عام 1014 1013

ومكتبــات اجلامعـــات واملعاهــد  1141مكتبــة عــام 1014

العدد

مقابل  1144مكتبةعام  1013بنسبة زيادة قدرها . ٪0.4

 السينما واملسرح:
السنوات

 -بلغ عـدد القـاعـات بـدور عرض األفـ م السينمائية 131

عدد دور املسارح خ ل
عام 1014 1013

قاعـة عام  1014مقابــل 161قاعـة عام 1013
بنسبة اخنفاض قدرها 0 ٪11.1

العدد

 بـــلغ عــدد املسارح  43مـسرحـاً عــــــام 1014مقـابل  40مـسرحاً عــام 1013بنسبةزيادة قدرها 0٪ 7.5
 بـلغ عــدد الـفــرق املــسـرحية الـوطــنيــة  75فـرقــةعـــــام  1014مــقـابـــل 67فـرقـة عــــام 1013
بنسبة زيادة قدرها . ٪11.1

السنوا ت

 -ب ــلغ ع ــدد العــروض املســرحية بالــداخل  1101عرض ـاً

شاهدها  400ألف مشاهد عام  1014مقابل  1110عرضا شاهدها  314الـف مشـاهد عـام  1013بنسـبة زيـادة قـدرها %10.6
للعروض املسرحية0

 قصوروبيوت الثقافة واجلمعيات الثقافية
واملؤمترات:

-

عدد املؤمترات واملشاركني خ ل
عام 1014 1013

العدد

بلـغ عـدد قــصــور وبـــــيوت الـثــقــافـــة  575قصـر

وبيت ثقافة عام  1014مقابل  551قصر وبيت ثقافة

عام

 1013بنسبة زيادة قدرها . % 1.1
 بـلغ عـدد اجلمعيــات الثقــافية  147مجعيـة عـام 1014مقابـل  143مجعية عام  1013بنسبة زيادة قدرها 0 ٪1.0
 -بلـغ عـــدد املـــؤتــــمــرات الــتـــي عــــقــدتـــهــا أو

عدد املشاركني

عدد املؤمترات

شاركت فــــيهــا مــصـر( داخـــليـــاً  /خــارجـيـــا )
 471مـؤتــمــراً عــام 1014مـقابــل  315مؤمتراً عــام 1013بنسبةزيادة قدرها ٪11.1

-

بلغ عــدد املــشـاركــني يف هذه املــؤتــمــرات  601مشـاركـــ ًا عام  1014مقابل  470مشاركاً عام  1013بنسبة

زيادة قدرها .٪ 45.1

 املتاحف واحلدائق واملناطق األثرية واحملميات الطبيعية واملعارض :
 بلـــغ عـــدد املتاحــف واحلدائــق  145متحف وحديقـة عام 1014مقابـل  135متحف وحديقة عــام 1013بنسبة زيادة قـدرها .٪7.4

-

بلغ عـدد املناطـق األثـرية  113منطقة أثرية عام  1014مقابل  117منطقة أثـرية عام  1013بنسبة اخنفاض قدرها 0٪ 3.1

 بلغ عدد املعارض الزراعية والصناعية اليت أقامتها مصـر بالـداخل واخلـار  110معرضـاً عـام  1014مقابـل  67معرضـاًعام  1013بنسبة زيادة قدرها 0 ٪76.1

عدد املتاحف واحلدائق واملناطق االثرية
خ ل عام 1014 1013

عدد املناطق االثرية

عدد املعارض بالداخل واخلار خ ل
عام 1014 1013

العدد

العدد

عدد املتاحف واحلدائق
السنوات
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