 ٪2.9سٓادٗ ف ٙعذدالْحذات الضهئ٘ ميفذٗ بْاصط٘ الذّل٘
عاو 2018/2017
أصــذر اجلَـاس املزنشٖ للتعبئـ٘ العامـ٘ ّاإلحصا ٛالٔـْو اخلنٔط املْافـل 2019/ 7 / 4
" ىشزٗ اإلصهاٌ ف ٙمصز" خالل عاو ّ 2018 / 2017اٍه مؤشزاتَا مآل:ٙ
 إمجاىل الْحذات الضهئ٘ امليفذٗ :
-

بلــؼ إمجالــ ٙعـذد الْحذات الضهئــ٘
امليفذٗ  326.3ألف ّحـذٗ عـاو 2018/2017
باصتجنارات قذرٍـــا  106.9ملٔــار جئـُ
مكابل  317.2ألف ّحـذٗ عـاو 2017/2016
باصـــتجنارات قـــذرٍا  91.8ملٔـــار جئـــُ
بيضـب٘ سٓـادٗ فــ ٙالْحـذات قــذرٍا ٪ 2.9
ّاالصتجنارات قذرٍا . ٪16.4

-

جــا ٛاإلصــهاٌ اإلقتصــاد ٚفــ ٙاملزتبــ٘
األّلــــ ٙطبكـــا ليْعٔـــ٘ البيـــا ٛبعــذد
 169.8ألــف ّحــذٗ بيضــب٘ قــذرٍا %52.0
ٓلٔـــــُ اإلصهـ ــاٌ املتْصـــــط بعــــــذد
 118.5ألــف ّحــذٗ بيضــب٘ قــذرٍا %36.3
ّٓلٔـُ اإلصهـــاٌ فـْم املتْصـــط بعــذد
 31ألــف ّحــذٗ بيضــب٘ قــذرٍا  , %9.5ثــه
اإلصهاٌ الفاخز بعذد  7.0اًالف ّحذٗ بيضب٘ قذرٍا  %2.1مً اإلمجاىل العاو عاو . 2018/2017

أّال  :الْحذات الضهئ٘ امليفذٗ بْاصط٘ الكطاع ( احلهْم/ٙالعاو/أعنال عاو ):
-

مت تيفٔذ عذد  105.1ألف ّحذٗ بْاصط٘ الكطاع ( احلهْم/ٙالعاو /أعنـال عـاو) عـاو  2018/2017بيضـب٘  %32.2مـً
االمجاىل العاو مكابل  100.5ألف ّحذٗ عاو  2017/2016بيضب٘ سٓادٗ قذرٍا . %4.5

-

جا ٛاإلصهاٌ اإل قتصاد ٚف ٙاملزتب٘ االّىل طبكا ليْعٔ٘ البيا ٛبعذد  89.4ألـف ّحـذٗ بيضـب٘ ٓ %85.1لٔـُ اإلصـهاٌ
املتْصط بعـذد  15ألـف ّحـذٗ بيضـب٘  , %14.3اإلصـهاٌ فـْم املتْصـط بعـذد ّ 508حـذٗ بيضـب٘  %0.5ثـه مـيضف
التهالٔف بعذد ّ 142حذٗ بيضب٘  % 0.1مً امجالٕ الكطاعني .

-

جـاٛت حمافظــ٘ اجلٔشٗ ف ٙاملزتبــ٘ االّلــ ٙبعـذد  30.6ألـف ّحــذٗ بيضبـ٘ ٓ %29.1لَٔـا حمافظــ٘ الكـاٍزٗ بعـذد
 19.6ألف ّحذٗ بيضب٘ ّ %18.7حمافظ٘ جيْب صٔيا ٛف ٙاملزتب٘ االخريٗ بعـذد ّ 184حـذٗ بيضـب٘  %0.2مـً إمجـاىل
الكطاعني .

ثاىٔا  :الْحذات الضهئ٘ امليفذٗ بْاصط٘ الكطاع اخلاص :
-

مت تيفٔذ عذد  221.2ألف ّحذٗ بْاصط٘ الكطاع اخلـاص عـاو  2018/2017بيضـب٘  %67.8مـً االمجـاىل العـاو مكابـل
 216.6ألف ّحذٗ عاو  2017/2016بيضب٘ سٓادٗ قذرٍا . %2.1

-

جا ٛاإل صهاٌ املتْصط ف ٙاملزتب٘ االّىل طبكا ليْعٔ٘ البيـا ٛبعـذد  103.4ألـف ّحـذٗ بيضـب٘ ٓ %46.8لٔـ٘ اإلصـهاٌ
اإلقتصاد ٚبعذد  80.4ألف ّحذٗ بيضب٘  %36.3ثه اإلصهاٌ فـْم املتْصـط بعـذد  30.4ألـف ّحـذٗ بيضـب٘  %13.8ثـه
اإلصهاٌ الفاخز بعذد  7.0اًالف ّحذٗ بيضب٘  %3.1مً إمجاىل الكطاع اخلاص .

-

جــاٛت حمافظــ٘ امليْفٔ٘ فـ ٙاملزتبــ٘ االّلــ ٙبعــذد  65.6ألف ّحذٗ بيضب٘ ٓ %29.7لَٔـا حمافظـ٘ اجلٔـشٗ بعـذد
 24.5ألف ّحذٗ بيضب٘ ّ %11.1حمافظ٘ الفْٔو ف ٙاملزتب٘ األخريٗ بعذد ّ 426حذٗ بيضـب٘ قـذرٍا  % 0.2مـً إمجـاىل
الكطاع اخلاص .

 مشزّع االصهاٌ االجتناع ( ٙامللٌْٔ ّحذٗ )
-

بلـؼ إ مجالــ ٙعـذد الْحذات الضهئ٘ امليفذٗ مبشزّع اإلصهـــاٌ اإلجتناعـــ ( ٙامللٔـٌْ ّحـذٗ )  82.1ألـف ّحـذٗ
عاو  2018/2017ىفذ ميَا اجلَاس املزنش ٚللتعنري  2.3ألف ّحذٗ بيضب٘  , ٪2.8مذٓزٓات اإلصـهاٌ  10.1ألـف ّحـذٗ
بيضب٘ ٍٔ , ٪12.3ئ٘ اجملتنعات العنزاىٔ٘ اجلذٓذٗ  69.7ألف ّحذٗ بيضب٘ ٓ , ٪84.9أت ٙأنـ عـذد ّحـذات ميفـذِ
مبحافظـ٘ اجلٔشٗ حٔـح بلػت  27.3ألف ّحـذٗ بيضـب٘ قـذرٍا ّ ٪33.3أقـل عـذد ّحـذات ميفـذٗ مبحافظـ٘ الـْادٖ
اجلذٓذ بعذد ّ 48حــذٗ بيضب٘  ٪0.1مً اإلمجاىل .

 مشزّع دار مصز ( اإلصهاٌ املتْصط ):
-

بلؼ عذد الْحذات امليفذٗ مبشزّع إصهاٌ دار مصز( اإلصهاٌ املتْصط )  13ألف ّحذٗ عاو ّ 2018/ 2017نـاٌ أنـ
عذد ّحـذات ميفـذٗ مبذٓيـ٘ دمٔـاط اجلذٓـذٗ حٔح بلؼ  3.5ألف ّحـذٗ بيضب٘ ّ ٪27.0أقـل عــذد ّحـذات مبذٓيـ٘
الشٔخ سآذ حٔح بلؼ ّ 24حذٗ بيضب٘  ٪0.2مً اإلمجاىل.

 مشزّع صهً مصز ( اإلصهاٌ املتْصط ):
-

بلؼ عذد الْحذات امليفذٗ مبشزّع صهً مصز ( اإلصهاٌ املتْصط ) ّ 612حـذٗ مت تيفٔـذٍا مبذٓيـ٘ تْشـهٕ بٔينـا
بلؼ عذد الْحذات اجلارٖ تيفٔذٍا  51.5الف ّحذٗ ّٓبلؼ ان عذد ّحذات جارٖ تيفٔـذٍا مبذٓيـ٘ الكـاٍزٗ اجلذٓـذٗ
 17.3ألف ّحذٗ بيضب٘ ّ ٪ 33.6أقل ّحذات مبذٓي٘ غزب قيا حٔح ٓبلؼ ّ 720حذٗ بيضب٘  ٪1.4مً امجالٕ الْحـذات
اجلارٖ تيفٔذٍا عاو .2018/2017
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