اعالن نتائج التعداد االقتصادي اخلامس
أعلن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم األثنني املوافق 2020 / 3 / 31
نتائج التعداد االقتصادي اخلامس مبقر جملس الوزراء .

ويعد هذا التعداد الوسيلة الرئيسية جلمع البيانات عن كافة املنشآت االقتصادية بأنواعها ومستوياتها
املختلفة وتوفري قاعدة بيانات شاملة جلميع مقومات األنشطة االقتصادية يف القطاعات املختلفة  ،كما
يوضح التعداد االقتصادي وصف لكل األنشطة االقتصادية بكل حمافظة من حمافظات اجلمهورية من
حيث عدد املنشات وحجم التشغيل واإلنتاج والقيمة املضافة وامليزة النسبية لألنشطة االقتصادية
داخل كل حمافظة.
مت تنفيذ التعداد من خالل منظومة اليكرتونية متطورة شارك يف تطبيقها عدد  1200من الكادرات
املدربة علي جتميع البيانات وتناقلها من خالل التابلت خالل الفرتة من نوفمرب  2017الي يونيو ، 2018
وقد حتددت الفرتة املرجعية للبيانات لتكون عام  2017بالنسبة للقطاع اخلاص والسنة املالية / 2017
 2018للقطاع العام واالعمال العام.

ومن أهم مؤشرات التعداد مايلي :
 -1املنشـــــــــات :
  3.743مليون منشاة امجالي املنشآت كاالتي :  1536منشاة بالقطاع العام  /االعمال العام بنسبة  % 0.04وكذا  3.741مليون منشاةبالقطاع اخلاص بنسبة . % 99.96
 ميثل نشاط جتارة اجلملة والتجزئة اعلي مساهمة بنسبة  % 58.2من امجالي عدد املنشأتيليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة  % 14.0من امجالي عدد املنشات
باجلمهورية.

 متثل حمافظة القاهرة اعلي مساهمة بنسبة  % 12.9من امجالي عدد املنشات يليها حمافظةاجليزة بنسبة مساهمة .%9.3

 -2املشتغليـــــن :
  13.465مليون امجالي املشتغلني داخل املنشات ميثل عدد الذكور  11.333مليون مشتغلبنسبة  ، % .84وميثل عدد االناث  2.132مليون مشتغل بنسبة . % 16
  881.9الف مشتغل بالقطاع العام بنسبة  % 6.5من امجالي املشتغلني منهم  % 14.9مناالناث .
  12.583مليون مشتغل بالقطاع اخلاص بنسبة  % 93.5من امجالي املشتغلني منهم % 15.9من االناث .
 اكثر األنشطة االقتصادية استيعابا للعمالة بإمجالي اجلمهورية نشاط جتارة اجلملةوالتجزئة بنسبة  % 37.4يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة . % 24.2
 اكثر األنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع العام  /االعمال العام نشاط الصناعات التحويليةبنسبة . % 25.2
 اكثر األنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع اخلاص نشاط جتارة اجلملة والتجزئة بنسبة 39.6%

 -3األجـــــــــور :
  358.7مليار جنيه امجالي قيمة األجور. منهم  92.6مليار جنيه قيمة األجور بالقطاع العام /االعمال العام بنسبة  % 25.8من امجالياألجور  226.1 ،مليار جنيه قيمة األجور بالقطاع اخلاص بنسبة  % 74.2من امجالي االجور.
 سجل متوسط االجر الشهري إلمجالي العاملني باجلمهورية  3496جنيه . سجل القطاع العام متوسط اجر شهري للعاملني  8753جنيه كما سجل القطاع اخلاصمتوسط اجر شهري  2891جنيه .

 سجل نشاط التعدين واستغالل املناجم واحملاجر اعلي متوسط اجر شهري بقيمة  20701جنيهيليه نشاط الوساطة املالية والتامني مبتوسط اجر شهري  16224جنيه ثم يليه نشاط
امدادات الكهرباء والغاز وامدادات تكييف اهلواء مبتوسط اجر شهري  10737جنيه.

 -4اإلنتاج التام :
  3.877تريليون جنيه قيمة اإلنتاج التام بامجالي اجلمهورية نصيب القطاع العام  /االعمالالعام منهم  602.1مليار جنيه بنسبة  . % 15.5ونصيب القطاع اخلاص  3.275تريليون جنيه
بنسبة  % 84.5من امجالي االنتاج .
 سجل نشاط الصناعات التحويلية اعلي مساهمة يف اإلنتاج بنسبة  % 43.6يليه نشاط جتارةاجلملة والتجزئة بنسبة  % 13.2ثم نشاط التعدين واستغالل املناجم واحملاجر بنسبة % 10.8
من امجالي اإلنتاج باجلمهورية .
 سجلت حمافظة القاهرة اعلي نسبة مساهمة يف امجالي اإلنتاج باجلمهورية بنسبة % 22.8تليها حمافظة اجليزة بنسبة  % 13.0تليها حمافظة اإلسكندرية بنسبة . % 10.8

 -5القيمة املضافة االمجالية :
  2.158تريليون جنيه القيمة املضافة االمجالية نصيب القطاع العام  /اعمال عام منها 294.5مليار جنيه بنسبة  . % 13.6والقطاع اخلاص  1.863تريليون جنيه بنسبة .% 86.4
 سجل نشاط الصناعات التحويلية اعلي مساهمة يف القيمة املضافة االمجالية بنسبة % 31.3يليه نشاط جتارة اجلملة والتجزئة بنسبة  % 20.9ثم يليه نشاط التعدين واستغالل املناجم
واحملاجر بنسبة . % 15.3
 سجلت حمافظة القاهرة اعلي نسبة مساهمة يف القيمة املضافة االمجالية بنسبة % 23.7تليها حمافظة اجليزة بنسبة  % 11.6ثم تليها حمافظة اإلسكندرية بنسبة .10.5

 -6امجالي التكوين الرأمسالي (االستثمارات) :
  472.2مليار جنيه قيمة التكوين الرأمسالي بإمجالي اجلمهورية نصيب القطاع العام /اعمال عام  116.4مليار جنيه بنسبة  % 24.6ونصيب القطاع اخلاص  355.8مليار جنيه
بنسبة % 75.4
 سجل نشاط التعدين واستغالل املناجم واحملاجر اعلي نسبة مساهمة يف التكوين الرأمساليبنسبة  % 35.8يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة  % 20.2ثم يليه نشاط امدادات
الكهرباء والغاز بنسبة . % 15.4
 سجلت حمافظة بورسعيد اعلي نسبة مساهمة يف التكوين الرأمسالي بنسبة  % 33.6يليهاحمافظة القاهرة بنسبة  % 18.3ثم يليها حمافظة اجليزة بنسبة . % 7.9
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