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التعـــــــــداد االقتصــــــــــــــــــــادي

مقدمـــــة

ثانيـــاس :املنشـــــــــــــــــــآت:

يعد التعـداد االقتصـادي مصـدراس أيايـياس جلميـي البيانـات
املتعلقة باألنشطة االقتصادية الـ يـت مزاولتاـا م مصـر يـ
يوفر ك كبري من البيانات ال يت االعتمـاد علياـا م التعـر
على مقومات النشاط االقتصادي بتوفري صورة تفصيلية عن املنشآت
االقتصادية العاملة فى القطاعات املختلفة.
أجــــرى أول تعــــداد اقتصــــادى مبفاومــه الشــاما عـــا
 2990/ 2992تــ ا العديــد مــن التعـــدادات ألعــوا ،2991/2996
 0222/0222وكان آخرها التعداد احلاىل عن عــا  0220/0220وهـو
الرابـــــي فــى يلاــلة التعــدادات االقتصــادية التــى قــا اجلاــا
بتنفيذها .

 -2عـــدد املنشـــــآت بقــــاس للقطـــاع:
 بلغ عـدد املنشـآت بإمجـاىل اجلماوريـة  0.42مليـون
منشأة مو عــة كــاآلتــى:
  804منشـــأة بالقطـــاع العـا  /األعمـال العــابنابــة .%2.20
  0429542منشــــــأة بـــالقطــــــاع اخلـــــاصبنابــة .%99.91

 -0عــــدد املنشـــآت بقـــاس للنشــاط االقتصادى :
 %56.9 من إمجاىل عدد املنشآت تركز م نشـاط
جتارة اجلملة والتجزئـة يليـه نشـاط الصـناعات
التحويلية بنابة  %26ويأتى فـى املرتبـة الثالثـة
أنشطة اخلدمات األخرى بنابة .%9.0

أهــــ النتائــــــج
أوالس :التعـــاريـــف واملفاهيــــ :
 -2و ــــدة العـــــــد :

التو يــي النايب لعدد املنشآت بقاس للنشاط االقتصادى بإمجاىل اجلماورية

و دة العد هـــى املنشــأة التـى تـزاول نشـا سا اقتصـادي سا
()Establishmentفيمــــا عــــدا بعــــ األنشــــطة
اإلقتصادية ال مت إختاذ املشروع ()Enterpriseكو دة
عد مثا جتارة اجلملة والتجزئـة ،امليـاا والصـر الصـحى،
النقا الربى واجلوى (القطاع العا  /األعمال العا ) ،التشييد
والبناء ،الكارباء والغا والبخار ،البنوك وشركات التأمني
(القطاع العا  /األعمال العا والقطاع اخلاص).

 -0الفرتة املرجعية التى مجعت عناا البيانات :
يــنة ماليــة تبــدأ مــن  0220 / 1 / 2تــى 0220/6/02
للقطاع العا  /األعمال العا ويـنة مي ديـة تبـدأ فـى أول
ينــاير  0220وتنتاــى فــى آخــــر دياــمرب  0220للقطــاع
اخلاص.

 -0اإلنتـــــاج التـــــــا :
قيمة الالي واخلدمات املنتجه خ ل فرتة منية وختتلف
ريقة اابه باخت النشـاط االقتصـادى الـذى تزاولـه
الو دة االقتصادية .

 -4القيمــــة املضافـــــة :
ما يضيفه أى نشاط اقتصادى على إنتاج معني وذلـ مـن
خ ل مرا ا التصنيي أو التاويق ومبعنى آخر هـى الفـر
بني قيمة اإلنتـاج وقيمـة االيـتا ك الويـيم مـن الاـلي
واخلدمات.
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 -0عدد املنشآت بقاس لآلقالي اجلغرافية :
 تعـد حمافظـات الوجـه البحــري مـن أكـرب األقــالي
لتمركز املنشآت ي بلغت نابة املنشآت باا %44.4
يلياا حمافظات الوجه القبلـي  %02.6بينمـا يـجلت
احملافظات احلضرية  %00.0من إمجالي عدد املنشآت.
التو يي النايب لعدد املنشآت بقاس لألقالي اجلغرافيةبإمجاىل اجلماورية
الوجه البحـــــري

44.4

الوجه القبلــــــــي

31.6

احملافظات احلضرية

22.2

(القاهرة ،األيكندرية،
بوريعيد ،الاويس )
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أنشطـــة اخلدمـــات األخــــرى

6.2

 -5التكوين الرأمساىل الثابت اإلمجالي :

عبارة عن اإلضافات إىل األصول الثابتة مطرو اس مناـا
اإليتبعادات .

الصناعــــات التحويليـــــة
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 -4عـــدد املنشـــآت بقـــاس حلجــ املنشــــأة :
 بلغ ـت ناــبة املنشــآت التــى يعمــا باــا أقــا مــن 22
مشتغلني  %96.9من إمجالي عـدد املنشـآت بإمجـالي
اجلماورية بينما بلغت نابة املنشآت التى يعمـا باـا
 52مشتغا فأكثر .%2.4

التو يي النايب لعدد املشتغلني بقاس للنشاط االقتصادى بإمجالي اجلماورية
جتارة اجلملة والتجزئة
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الصناعــــات التحويليـــــة
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أقـــــا مــــــن 22
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األنشطة العلمية والتقنية املتخصصة
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 -0عــــدد املشتغلني بقاس لآلقالي اجلغرافية :
 %09.9 نابة املشتغلني باحملافظـات احلضـرية يلياـا
حمافظات الوجه البحري بنابة .%00.5

ثالثاس :املشتغليــــــــــــــــن:
 -2عدد املشتغلني بقاس للقطاع:

التو يي النايب لعدد املشتغلني بقاس لألقالي اجلغرافية بإمجاىل اجلماورية

 بلغ إمجالي عدد املشتغلني  9.0مليـون مشـتغا مـنا
مليون مشتغا بالقطاع العا  /األعمـال العـا بناـبة
 %22.0بينما ايتوعب القطاع اخلاص النابة العظمى
مــنا ي ـ يعمــا بــه 8.0مليــون مشــتغا بناــبة
 %88.8من إمجالي عدد املشتغلني.

احملافظات احلضرية

39.9

الوجه البحــــــري

32.5

الوجه القبلـــــــي

25.3

التو يي النايب لعدد املشتغلني بقاس للقطاع والنوع بإمجاىل اجلماورية
 %89.1ذكور

2.3

()%

%22.0

 %84.8ذكور

50

 %22.0إناث

%88.8

القطاع العـــا  /االعمال العا

الصحة وأنشطة العما اإلجتماعى

4.0
0.2

التو يي النايب للمنشآت بقاس حلج املنشأة بإمجالــي اجلماوريــة
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 - 4عـــدد املشتغلني بقاس حلج املنشأة:
 %55.9 من إمجاىل عدد املشتغلني يعملـون باملنشـآت
أقا من  22مشتغلني.
 %00.4 من إمجالي عدد املشـتغلني يعملـون باملنشـآت
 52مشتغا فأكثر.

 %25.0إناث

القطاع اخلاص

التو يي النايب لعدد املشتغلني بقاس حلج املنشأة بإمجالي اجلماورية

 -0عدد املشتغلني بقاس للنشــاط االقتصادى:

%00.4

 ياتوعب نشـاط جتـارة اجلملـة والتجزئـة %05.6
من إمجاىل عدد املشتغلني باملنشآت ي أنـه مـن
أكرب األنشطة اإلقتصادية فى هذا اجملال .
 يأتي نشاط الصناعات التحويليـة م املرتبـة الثانيـة
ي بلغت نابة املشتغلني به . %05.9

-0 -

% 55.9
% 1.9

+52
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رابعاس :األجـــــــــــــــــــــور :

 -4متويم األجر الانوى بقاس حلج املنشأة :

 يــجلت املنشــآت التــى يعمــا باــا أقــا مــن 22
مشتغلني أدنى متويـم يـنوى لألجـور  22.8ألـف
جنيه ينوياس.
 يجلت املنشآت التى يعما باا  52مشتغا فـأكثر
أعلــى متويــم يــنوى لألجــور  46.8ألــف جنيــه
ينوياس.

 -2متويم األجر الانوى (نصـيب العامـا مـن األجـر)
بقاس للقطاع:

 بلغ متويم األجـر الاـنوى للعامـا 09.0ألـف جنيـه
بإمجالي اجلماورية مو عة كاآلتى:
 58.5ألف جنيه بالقطاع العا  /األعمال العا . 00.2 -ألف جنيه بالقطاع اخلاص.

متويم األجر الانوى بقاس حلج املنشأة بإمجالي اجلماورية

 -0متويم األجر الانوى بقاس للنشاط االقتصادى:

 يجا نشاط الويا ة املالية والتـأمني أعلـى متويـم
أجر يـنوى  298.4ألـف جنيـه يليـه نشـاط التعـدين
وإيتغ ل احملاجرمبتويم  95.2ألف جنيه وجاء فـى
املرتبة الثالثة نشـــاط الكارباء والغــــا والبخـــار
مبتويم  10.4ألف جنيه .

+52
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متويم األجر الانوى بقاس للنشاط االقتصادى بإمجالي اجلماورية
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 يجلت حمافظات احلدود أعلى متويم لألجر الانوى

 يــجا نشــاط الصــناعات التحويليــة أعلــى ناــبة
مااهمة فى اإلنتاج التا والتـى بلغـت  %09.5ويليـه
نشاط التعدين وإيتغ ل احملاجر بنابة .%25.2

مبتويم  05.9ألف جنيه ينوياس.
متويم األجر الانوى بقاس لألقالي اجلغرافية بإمجاىل اجلماورية

نابة مااهمة النشاط االقتصادى فى اإلنتاج التا بإمجالي اجلماورية
الصناعات التحويلية

39.5

حمافظات احلـــدود
احملافظات احلضرية

15.1

التعدين وإيتغ ل احملاجر

14.9

جتارة اجلملة والتجزئة

الوجه القبلــــــــي

24.8

60

بلغت قيمـة اإلنتـاج التـا  2688.4مليـار جنيـه
بإمجاىل اجلماورية مو عة كاآلتى :

 -0اإلنتاج التا بقاس للنشاط االقتصادى :

 46.6ألف جنيه يـنوياس يلياـا احملافظـات احلضـرية

35.9

20

 051.0 مليار جنيـه بالقطـاع العـا /األعمـال
العا  2402.2 ،مليار جنيه بالقطاع اخلاص.

 -0متويم األجر الانوى بقاس لألقالي اجلغرافية :

18.3
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 -2اإلنتاج التا بقاُ للقطاع:

باقــــى األنشطـــة

46.6

10.8

أقا من 22

خامااس :اإلنتــــــاج التـــــا :

العقــارات والتــأجري

46.4
(باأللف جنيه)

60

الكاـرباء والغا
والبخار

73.4

(باأللف جنيه)

14.0

04 - 22

(باأللف جنيه)

التعدين وإيتغ ل
احملاجر

95.1

300

15.2

49 - 05

الويا ة املالية والتأمني

198.4

مشتغــا

الوجه البحــــــري

4.0

خدمات الغذاء واإلقامة

3.7

النقا والتخزين

3.7

الويا ة املالية والتأمني
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 -0القيمة املضافة بقاس للنشاط االقتصادى :

 -0اإلنتاج التا بقــاس لألقالي اجلغرافية :

 %06.0 ناــبة ماــاهمة الصــناعات التحويليــة فــى

 يجلت احملافظات احلضرية أعلى نابة ماـاهمة
فى اإلنتاج التا بنابة  %56.0وتلياا حمافظـات
الوجه البحرى بنابة .%21.4

القيمة املضافة االمجالية.
% 02.6 ناــبة ماــاهمة نشــاط التعــدين وايــتغ ل

نابة مااهمة األقاليــ اجلغرافيــــة فى اإلنتاج التا بإمجاىل اجلماورية

احملــاجر يليـــــه نشـــــاط جتــارة اجلملــة والتجزئــة
احملافظات احلضرية

56.2

بنابة .% 02.0
نابة مااهمة النشاط االقتصادى م القيمة املضافة االمجالية بإمجاىل اجلماورية

الوجه البحــــــري

17.4

2

06.0

الوجه القبلــــــــي

14.4

الصناعات التحـويليـة
التعــــديـــن وإيتغــ ل احملاجــر
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حمافظات احلـــدود
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 -4اإلنتاج التا بقــاس حلجــ املنشأة :

 ققت املنشآت التى يعما باا  52مشتغا فأكثر
أعلى ماـاهمة فـى اإلنتـاج التـا بناـبة %16.2
وجاء فى املرتبة الثانية املنشـآت التـى يعمـا باـا
أقا من  22مشتغلني بنابة .%20.8

التو يي النابى لإلنتاج التا

+52
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 يــجلت احملافظــات احلضــرية أعلــى ماــاهمة م
القيمــة املضــافة االمجاليــة بناــبة  %56.5مناــا
 %42.0مبحافظة القاهرة.

مشتغــا

 ياه كا من إقلـي الوجـه البحـرى والقبلـى فـى
القيمــة املضــافة اإلمجاليــة بــنفس الناــبة %20.4
لكا مناما.

04 - 22

6.9

4.1

الويا ـــة املاليــة والتأميــن

 -0القيمـــة املضـــافة االمجاليـــة بقـــ سا لألقـــالي
اجلغرافية :

أقا من 22

12.8

4.8

العقــــارات والتأجيــــر

00.4

بقاس حلج املنشأة بإمجاىل اجلماورية

76.1

100

جتارة اجلملة والتجزئة

نابة مااهمة األقالي اجلغرافية فى القيمة املضافة اإلمجالية بإمجاىل اجلماورية

49 - 05

احملافظات احلضرية

56.5

0

يادياس :القيمة املضافة اإلمجالية :

حمافظات احلــــدود

16.7

الوجه القبلــــــــــي

13.4

 -2القيمة املضافة بقاس للقطاع:

 بلغت القيمة املضافة اإلمجالية  2204.9مليار جنيـه
مو عة كاآلتى:
  290.4مليار جنيه بالقطاع العا  /األعمال العا . 942.5 -مليار جنيه بالقطـــاع اخلـــاص.

13.4
60
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الوجه البحـــــــري

10

0

( ) 0220/0220

التعـــــــــداد االقتصــــــــــــــــــــادي

 -4القيمة املضافة اإلمجالية بقاس حلج املنشأة :

 -0التكوين الرأمساىل الثابت اإلمجالـــى بقـاس
لألقالي اجلغرافيـــة:

 يــاهمت املنشــآت التــى يعمــا باــا  52مشــتغا
فأكــثر بناـبة  %15.2مـن القيمـــة املضافـــة
االمجـــاليـــة.
 جـــاءت فــي املرتبــة الثانية املنشآت التى يعما
باــــا أقــــا مــــن  22مشــتغلني ي ـ يــاهمت
بنابة .%20.6

 ظيت احملافظات احلضرية على أعلى نابة مـن
التكوين الرأمساىل الثابت اإلمجـاىل لكـا مـن
إمجــاىل اجلماوريــة والقطــاع اخلــاص والقطــاع
العا  /األعمال العا والتى بلغت واىل .%55.2
 جاء فى املرتبة الثانية إقلي الوجه القبلى بناـبة
 %02.2من إمجالي اجلماورية.

التو يي النابى للقيمة املضافة اإلمجالية بقاس حلج املنشأة بإمجالي اجلماورية

التو يي النايب للتكوين الرأمساىل الثابت اإلمجاىل بقاس ل قالي اجلغرافية والقطاع

%20.6
%4.2
%15.2

أقا من 22

19.8

القطاع العا  /األعمال العا

14.3

اإلمجالــــــــى

12.1

القطاع اخلاص

()%

 60 مليار جنيه إمجاىل التكـوين الرأمسـاىل الثابـت
مناــا  00.2مليــــار جنيــه بالقطــاع العــا  /األعمــال
العــا  42 ،مليار جنيه بالقطاع اخلاص.

اإلمجالــــــــى
القطاع اخلاص

12.5
6.4

القطاع العا  /األعمال العا

0 10 20 30 40 50 60

 -4التكـوين الرأمســاىل الثابـت اإلمجــاىل بقـاس
حلج املنشأة :

 -0التكــوين الرأمســـاىل الثابـــت اإلمجـــاىل بقــاس
للنشاط االقتصادي :

 يــجلت املنشــآت التــى يعمــا باــا  52مشــتغا
فــأكثرأكرب ناــبة فــى التكــوين الرأمســاىل
الثابت االمجـالي يـ بلغـت  %95.0يلياـا م
املرتبــــة الثانيــة املنشآت التى يعما باـا مـن
 49 – 05مشتغا بنابة .%0.2

 ققت الصـناعات التحويليـة أعلـى ماـاهمة فـى
التكــوين الرأمســاىل الثابــت بناــبة  %05.2يلياــا
كا من نشـاط الكاربـاء والغـا والبخـار بناـبة
 ، %02.2التعديـــن وايتغــــ ل احملاجــر . %29.0

التو يي النابى للتكوين الرأمساىل الثابت اإلمجاىل بقاس للنشاط االقتصادى بإمجاىل اجلماورية

التو يي النابى للتكوين الرأمساىل الثابت بقاس حلج املنشأة بإمجالي اجلماورية

0.3 1.3
3.1

الصناعــــات التحويليـــــة

02

القطاع العا  /األعمال العا

10.4

 -2التكوين الرأمساىل الثابت اإلمجاىل بقاس للقطاع :

الكاربـــاء والغـــا والبخـــار

29.0

التعــــديـــن وإيتغــ ل احملاجــر

20

املعلومــــات واإلتصــــاالت

00.1
30

20.2

القطاع اخلاص

18.4

يابعاس :التكوين الرأمساىل الثابت اإلمجاىل :

05.2

20.0

اإلمجالــــــــى

بــــاقــــــى األنشطــــــــة
20

10

95.3

0

+52

-5تليفون)+020( 04200202 :

ـــ

الوجه القبلي

+52

55.4

القطاع العا  /األعمال العا

الوجه البحري حمافظات احلدود

49 - 05

04 - 22

55.2

القطاع اخلاص

احملافظات
احلضرية

% 1.0

55.3

اإلمجالــــــــى

فاكس)+020(04204299 :

ـــ

49 - 05

04 - 22

أقا من 22

الربيد اإللكرتونيWWW.capmas.gov.eg :

