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ركزــــــنشـأة الم  

 رسالة المـــــركز

ركزـــــالم أهداف  

 أنشطــة المـــركز

 البرامج التدريبية

 البرامج التطبيقية

 إصدارات المركز
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  1978لسنة  168م ــوزراء رقـس الـس مجلـــرار رئيــبموجب ق زـــالمرك ئـــأنش 

   . وزراءــمعلومات القطاع العام برئاسة مجلس الزبإنشاء مرك       

     إلى وزارة 1997  لسنة 315تم نقل تبعية المركز بموجب القرار الجمهوري رقم 

 .مركز معلومات قطاع األعمال العام  قطاع األعمال العام وتعديل تسميته إلى       

 
    2004ة ــــلسن 231م ـوري رقـــــرار الجمهـــــب القــــتم نقل تبعية المركز بموج 

 .وزارة االستثمار   إلى       

    بشان تنظيم وزارة قطاع            2016لسنه  873صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

 األعمال العام ليكون مركز معلومات قطاع األعمال العام تابعا لوزارة قطاع األعمال العام

 نشـأة المركز                                    
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    المركز بيت خبرة وطني لتقديم االستشارات والدراسات   

 االقتصادية  المجاالت  ةــــــواألبحاث المتخصصة في كاف    

 .بتقنية نظم المعلومات والبرمجيات الحديثة     

 

   خدمة المجتمع المدني والبحثي ومتخذي القرار . 

   إنشاء قواعد بيانات لألنشطة االقتصادية على مستوى 

 .مختلف القطاعات        

  رسالة المركز



5 

  الــــاع األعمــل لقطـــومات متكامــام معلــة نظــي إقامـــيهدف المركز إل

ة والخدمية ـــاديـــالهيئات االقتص -قطاع األعمال العام   -  القطاع العام) 

دات ـالوح 1981ة ـــلسن 159الشركات الخاضعة ألحكام القانون رقم   -

ة ــلسن 8وأحكام القانون رقم  1995لسنة  95الخاضعة ألحكام القانون 

( 2001لسنة  148الوحدات الخاضعة ألحكام القانون  1997  

ن ــة اقتصاديات تشغيل الوحدات االقتصادية عـر الدوريـع التقاريــووض 

نتائج أعمال وحدات  قطاع األعمال لترشيد اتخاذ القرارات وسالمة تقييم 

ة ــالمواقف في المستويات المختلفة وتقديمها إلى الجهات المعنية ولخدم

ا ـــــة وتسويقهـــم المعلومات اآلليـــاألجهزة والهيئات المحلية ونشر نظ

  والتدريب علي استخداماتها 

 أهداف المركز
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ات ــــتتعدد أنشطة المركز في كافة مجاالت نظم المعلوم    

ل ــــــي التحليـــــويمتلك كوادر بشرية من المتخصصين ف

ع ــــي المواقــــــوالمبرمجين ومصمم المالي واالقتصادي 

  :اإللكترونية والشبكات ومدخلي البيانات على النحو التالي 

 أنشطة المركز
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في مجال البيانات والمعلومات االقتصادية:  أوال   

 إعداد تقارير عن نتائج أعمال الشركات وإبراز المؤشرات المالية  *

 واالقتصادية المدعمة بالمعامالت الفنية بكافة أشكالها القانونية   

 توفير المعلومات االقتصادية واإلحصائية لألجهزة والجهات المعنية *

 تقديم االستشارات الفنية في كافة مجاالت نظم المعلومات  *

 النشاط اإلعالمي والصحفي  * 

 

 إعداد الدراسات المتخصصة لكافة أوجه األنشطة االقتصادية  *
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في مجال نظم المعلومات والحاسب اآللي:  ثانيا    

 الهياكل المعلوماتية للشركات والجهات المعنية  إنشاء*  

  تصميم وإعداد األنظمة اآللية*  

  تخطيط وإنشاء وصيانة الشبكات*  

  تصميم وإعداد مواقع على شبكة اإلنترنت * 

 صيانة الحاسبات وأجهزة الحاسب المختلفة *  

 تقديم البرامج التدريبية في مجال نظم المعلومات والحاسب اآللي * 

 للمستويات الوظيفية المختلفة    
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Operating system & Basics 

 Introduction to Computer 

 

 Windows 

 E- Secretary 

 ICDL 

 SPSS 

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذها
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Microsoft Office 

 MS Word              / 2007  

 

 ADV. MS Access    / 2007 

 ADV. MS Excel      /  2007 

 MS Access             / 2007 

 MS Power Point    / 2007 

 MS Outlook           / 2007 

 MS Info Path         / 2007 

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذها تابع

 

 MS Excel               / 2007 

 ADV. MS Word     / 2007 
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Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

Graphics  

 Adobe Photoshop 

 ADV. Adobe Photoshop  

 Macromedia Flash MX 

 ADV. Macromedia Flash MX  

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذهاتابع 
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Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

Information System  

 Introduction to Information System  

 System  Analysis 

 System  Design 

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذهاتابع 



13 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

Programming  

 Introduction to programming  

 Visual Basic 6.0 

 Visual Basic Database 

 Visual Basic Application  

 Visual Basic .NET 2008 

 ADO .NET 

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذهاتابع 
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Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

Networking  

 Introduction to Networking 

 Windows Server 2008 

 Network  Administration  

 Implementing SQL Server 

 Administrating SQL Server 

 CCNA 

 MCSE 

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذهاتابع 
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Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

WEB   

 Introduction to Internet 

 Dream Weaver MX  

 Java Script 

 HTML 

 Front Page 

 ASP. Core 

 ASP. NET 2008 

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذهاتابع 
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Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

MAINTENANCE    

 PC Maintenance 

 Network  Maintenance 

  المركز البرامج التدريبية التي ينفذهاتابع 

   وهذه البرامج في إطار متطلبات الشركات واحتياجات 

   لتعامل مع كافة األنشطةو ا السوق      

  والمركز يواكب متغيرات تكنولوجيا المعلومات وأحدث   

 التطبيقات التي تخدم مختلف األنشطة االقتصادية      



17 

  إصدارات المركز

   مجلد نتائج أعمال شركات قطاع األعمال العام:  أوال  

 الشركة القابضة للصناعات المعدنية 

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

 الشركة القابضة للغزل والنسيج والمالبس الجاهزة 

 0الشركة القابضة لألدوية والمستلزمات الطبية 

 0الشركة القابضة للتشييد والتعمير 

  0الشركة القابضة للسياحة والفنادق  

0الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  

 0الشركة القابضة للتأمين   
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: ثانيا    

0القابضة دراسات اقتصاديات تشغيل الشركات التابعة للشركات   

   إصدارات المركزتابع 
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 :دراسات متخصصة:  ثالثا  
    0دراسة عن إنجازات قطاع األعمال العام  

  اتجاهات الصادرات في شركات قطاع األعمال العام 

   0دراسات عن أوضاع كيانات اتحاد العاملين المساهمين 

    1981لسنة  159دراسات عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة للقانون 

  دراسات عن نتائج أعمال الشركات المعروضة على الجمعية العامة لكل      

    0شركة قابضة      

   0دراسات عن أداء الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البرى 

   0دراسة عن الشركات الخاسرة في قطاع األعمال العام  

  0دراسة عن اتجاه المخزون السلعي في شركات قطاع األعمال العام 

   إصدارات المركزتابع 
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 :دراسات عن شركات القطاع العام: رابعا 
   0دراسة عن إنجازات القطاع العام   

      0دراسات عن الشركات التابعة لهيئة قناة السويس    

    0دراسات عن الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول 

      0دراسة عن أداء شركة المقاولون العرب 

     0دراسة عن أداء شركة صوت القاهرة  

    0دراسة أداء الشركات التابعة للقطاع المصرفى  
   

إصدارات المركزتابع   
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 :الشركات المشتركة: خامسا  
   0دراسات عن أداء الشركات المشتركة   

  دليل الشركات المشتركة على مستوى كل شركة متضمنا قيمة
  0المساهمة ورأس المال وأعضاء مجالس إدارة كل شركة

 دراسات عن مساهمات قطاع األعمال العام فى الشركات المشتركة 

 

   دراسة عن أداء الهيئات االقتصادية: سا دسا 
 0عن أداء الهيئات االقتصادية اتدراس   

  دراسة عن تكلفة الحصول على اإليراد الجاري في الهيئات
   0االقتصادية

 

إصدارات المركزتابع   
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 مقر وتليفونات المركز

المعادى 73ب تقاطع ش  9ش  9:  عنوان المركز  

27513464:    ت  

27513438:  فاكس  

:       البريد اإللكتروني  info@bsic.gov.eg 

:      الموقع اإللكتروني  www.bsic.gov.eg 

mailto:info@bsic.gov.eg
http://www.bsic.gov.eg/

