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 َشرة 

  2009قطاع انتجارة انداخهٍت 

ظَِ عيغيت اىَغ٘ذ االقخصادٌت اىخً أخشإا اىَشمض فً رىل  2009قاً ٍشمض دبً ىإلزصاء بئخشاء ٍغر اىخداسة اىذاخيٍت ػاً 

ِ اىؼاً ىيخؼشف ػيى خصائصٔ ٍِ زٍث زدٌ اإلّخاج ٍٗغخيضٍاث اإلّخاج ٗاىقٍَت اىَعافت ٍٗغإَخٔ فً اىْاحح اىَسيى ٗاىخنٌ٘

 . اىخ٘ظٍف ٗحؼٌ٘عاث اىَشخغيٍِ ٗإّخاخٍٔ اىَشخغو ٗاىَْشؤة  ٗزدٌاىشأعَاىً باإلظافت إىى ػذد اىَْشآث اىؼاٍيت 

ٗأظٖشث ّخائح اىَغ٘ذ االقخصادٌت أُ قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ٌخصذس مافت اىقطاػاث االقخصادٌت ٍِ زٍث ػذد اىَْشآث اىؼاٍيت فٍٔ 

  .اىذاخيٍتٗفٍَا ٌيً إٌٔ اىَؤششاث اىخً أظٖشحٖا ّخائح ٍغر اىخداسة  اىقطاع،ً زققٖا ٗزدٌ اإلّخاج ٗاىقٍَت اىَعافت اىخ

 

 ػذد اىَْشآث  -1

 431243ٗاسحفغ ػذدٕا إىى  2007ٍْشؤة ػاً  381194أظٖشث ّخائح ٍغر اىخداسة اىذاخيٍت أُ ػذد اىَْشآث اىؼاٍيت فٍٔ قذ بيغ 

 (. 1)بق مَا ٌظٖش ٍِ اىدذٗه سقٌ ػِ اىؼاً اىغا% 13.22بضٌادة قذسٕا  2008ٍْشؤة ػاً 

ٗحشٍش بٍاّاث اىدذٗه أٌعا إىى أُ اىغاىبٍت اىؼظًَ ٍِ اىَْشآث اىؼاٍيت فً اىقطاع حؼَو فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت باعخثْاء 

ً ّشاغ ٍِ إخَاىً اىَْشآث ٗاىباقً ٌؼَو ف%  93.97حَثو  2007ٍْشؤة ػاً  351891اىَشمباث راث اىَسشماث زٍث بيغ ػذدٕا 

مثٍشا ػِ  2008ٗىٌ ٌخخيف ح٘صٌؼٖا ػاً  ،% 6.03بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ٗبٍغ ٗق٘د اىغٍاساث باىخدضئت 

ٗبيغج  2008ػاً %  94.31زٍث بيغج ّغبت اىَْشآث فً حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت باعخثْاء اىَشمباث راث اىَسشماث  2007ػاً 

  .اىَسشماثصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث فً ّشاغ بٍغ ٗ%  5.69اىْغبت 

مض اٍِٗ اىدذٌش باىزمش أُ ػذد اىَْشآث ال ٌشَو فشٗع اىَْشآث اىخً ىٍظ ىٖا زغاباث ٍغخقيت ٗأدٍدج بٍاّاحٖا ٍغ بٍاّاث اىَش

ٗاىَْشآث  2007باىْغبت ىَغر  30/6/2007اىشئٍغٍت اىخً حخبؼٖا ٗال حشَو مزىل ٍناحب اىخَثٍو ٗاىَْشآث اىخً حٌ حشخٍصٖا بؼذ 

 .    2008باىْغبت ىَغر  30/6/2008اىخً حشخٍصٖا بؼذ 

 
 (2008-2007)إيارة دبً  -انداخهٍت فً قطاع انتجارة  االقتصاديانُشاط  انًُشآث حسب عدد -( 1)جدول   

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

عدد  َسبت انسٌادة  

 انًُشاث 
 انُسبً انتىزٌع  عدد انًُشاث  انُسبً انتىزٌع 

اىَشمباث راث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

بٍغ ٗق٘د   اىْاسٌت،اىَسشماث ٗاىذساخاث 

 باىخدضئتاىغٍاساث 
2,304 6.03 21462 5.69 6.86 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت باعخثْاء 

 اىَشمباث راث اىَسشماث ٗاىذساخاث اىْاسٌت
35,891 93.97 401781 94.31 13.62 

 13.22 100.00 43,243 100.00 38,194 انًجًىع
 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 
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 (2008-2007)إيارة دبً  –انًُشآث انعايهت فً قطاع انتجارة انداخهٍت حسب انُشاط االقتصادي  (:1)شكم 

 

 

 ػذد اىَشخغيٍِ  -2

زٍث زدٌ اىخ٘ظٍف مَا أظٖشحٔ ّخائح اىَغ٘ذ االقخصادٌت  ازخو قطاع اىخداسة اىذاخيٍت اىَشحبت اىثاٍّت بٍِ اىقطاػاث االقخصادٌت ٍِ

ٍشخغال ػاً  4141219، ٗاسحفغ إىى  2007ٍشخغال ػاً   3841976، فقذ بيغ ػذد اىَشخغيٍِ فً ٕزا اىقطاع اىسٍ٘ي 2009ىؼاً 

 2.33اىقطاع، فقذ بيغج  ػيى ٍغخ٘ي اىقطاع، إال أُ ّغبت اىضٌادة ماّج ٍخخيفت باخخالف أّشطت% 7.6، بْغبت صٌادة قذسٕا  2008

ىيَشخغيٍِ فً  باىْغبت 8.15 ٗ، باىْغبت ىيَشخغيٍِ فً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ٗاىذساخاث اىْاسٌت

  (.2)ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت باعخثْاء اىَشمباث راث اىَسشماث مَا حشٍش إىى رىل بٍاّاث اىدذٗه سقٌ 

 
 (2008 - 2007)إيارة دبً  -قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصادي فًغهٍٍ حسب انُشاط عدد انًشت -( 2)جدول 

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

عدد  َسبت انسٌادة  

 انًشتغهٍٍ 
 انُسبً انتىزٌع 

عدد 

 انًشتغهٍٍ 
 انُسبً انتىزٌع 

اىَشمباث راث اىَسشماث ٗاىذساخاث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

 باىخدضئتق٘د اىغٍاساث بٍغ ٗ  اىْاسٌت،
36,432 9.46 37,281 9.00 2.33 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت باعخثْاء اىَشمباث راث اىَسشماث 

 ٗاىذساخاث اىْاسٌت
348,544 90.54 376,938 91.00 8.15 

 7.60 100.00 414,219 100.00 384,976 انًجًىع
 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 
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 (2008-2007)إيارة دبً  - االقتصاديانًشتغهىٌ فً قطاع انتجارة انداخهٍت حسب انُشاط : (2)شكم

 

 

اىَشمباث راث  باعخثْاءٗحشٍش بٍاّاث اىدذٗه أٌعا إىى أُ اىؼذد األمبش ٍِ اىَشخغيٍِ ٌؼَيُ٘ فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت 

 .اىقطاع اىَشخغيٍِ فً إخَاىًٍِ  90.54ٗبْغبت  ،2007ٍشخغال ػاً  3481544ىْشاغ بيغ ػذد اىَشخغيٍِ فً ٕزا ا فقذ اىَسشماث،

ٍِ %   9.46ٍشخغال ٗبْغبت  361432ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث  ٗصٍاّتفً زٍِ ماُ ػذد اىَشخغيٍِ فً ّشاغ بٍغ 

غبت ىْشاغ حداسة اىدَيت باىْ%  91فقذ بيغ  ،2007 ػِ ػاً 2008 ًػا مثٍشاٗىٌ ٌخخيف ح٘صٌغ اىَشخغيٍِ زغب اىْشاغ . اإلخَاىً 

  .اىَسشماثفً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث %  9ٗاىخدضئت ٗ

 2008إيارة دبً  - االقتصاديانتىزٌع انُسبً نهًشتغهٍٍ فً قطاع انتجارة انداخهٍت حسب انُشاط  (:3)شكم 
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 اإلّخاج  -3

،  2008ٍيٍاس دسٌٕ ػاً  156.5، ٗاسحفغ إىى  2007دسٌٕ ػاً ٍيٍاس   142.9بيغ زدٌ اإلّخاج فً قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ز٘اىً 

فً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت   32.93، إال أُ ّغب اىضٌادة ماّج ٍخفاٗحت بٍِ أّشطت اىقطاع ، فقذ بيغج   9.49ٗبْغبت صٌادة قذسٕا 

دضئت باعخثْاء اىَشمباث فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخ  7.69، ٗماّج  2008ٗ 2007ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث بٍِ ػاًٍ 

 .  3راث اىَسشماث مَا حشٍش إىى رىل بٍاّاث خذٗه 

 
 (2008 - 2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديحسب انُشاط  اإلَتاج -( 3)جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                          

 انُشاط االقتصادي أقساو
َسبت  2008 2007

 انتىزٌع انُسبً  اإلَتاج انتىزٌع انُسبً  اإلَتاج انسٌادة 

اىَشمباث راث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

بٍغ   اىْاسٌت،اىَسشماث ٗاىذساخاث 

 ٗق٘د اىغٍاساث باىخدضئت
10,175,057,748 7.12 13,526,160,014 8.64 32.93 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت باعخثْاء 

اىَشمباث راث اىَسشماث ٗاىذساخاث 

 اىْاسٌت
132,748,143,179 92.88 142,962,864,272 91.36 7.69 

 9.49 100.00 156,489,024,285 100.00 142,923,200,927 انًجًىع

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 

 

 ( 2008 - 2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصادياإلَتاج حسب انُشاط (: 4)شكم 
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ٍيٍاس  10.2إّخاج قطاع اىخداسة قذ بيغج  ٍغإَت ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث فً اىدذٗه أٌُٗظٖش ٍِ 

، فً زٍِ ماّج اىَغإَت األمبش ىْشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت باعخثْاء اىَشمباث راث % 7.12 ٗبْغبت  2007دسٌٕ ػاً 

اسحفؼج ّغبت ٍغإَت ّشاغ  2008فً ّفظ اىؼاً ، ٗفً ػاً %  92.88ٍيٍاس دسٌٕ ٗبْغبت  132.7اىَسشماث ٗاىخً بيغج ز٘اىً 

%  91.36فً زٍِ اّخفعج ّغبت ٍغإَٔ ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت إىى %  8.64غ ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث إىى بٍ

 . ٍِ إخَاىً اإلّخاج 

مَا  2008ٍِٗ اىدذٌش باىزمش أُ قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ازخو اىَشحبت األٗىى بٍِ اىقطاػاث االقخصادٌت ٍِ زٍث زدٌ اإلّخاج ػاً 

  .اىَشمضائح اىَغ٘ذ االقخصادٌت اىخً ّفزٕا أظٖشحٔ ّخ

 

 2008إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانتىزٌع انُسبً نإلَتاج حسب انُشاط (: 5)شكم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 6 - 

 االعخٖالك اى٘عٍػ  -4

ٍيٍاس دسٌٕ  55.5ىى ز٘اىً ، ٗاسحفغ إ 2007ٍيٍاس دسٌٕ ػاً  48.7بيغ زدٌ االعخٖالك اى٘عٍػ فً قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ز٘اىً 

قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ّشاغ حداسة  فً، ٗقذ حسَو اىدضء األمبش ٍِ االعخٖالك اى٘عٍػ %  13.88ٗبْغبت صٌادة قذسٕا  2008ػاً 

 51.6ٗبيغ ز٘اىً  2007ػاً %  93.95ٍيٍاس دسٌٕ بْغبت  45.8اىدَيت ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث اىَسشماث فقذ بيغ زدَٔ 

ٍِ إخَاىً االعخٖالك اى٘عٍػ فً قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ٗحسَو اىدضء األصغش ٍِ زدٌ االعخٖالك %  92.94ٗبْغبت  2008ػاً 

ػاًٍ %  7.06ٗ % 6.05اى٘عٍػ ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ٗاىذساخاث اىْاسٌت ٗاىزي بيغج ّغبخٔ 

 . ػيى اىخ٘اىً  2008ٗ 2007

 
 (2008 - 2007)إيارة دبً  -انتجارة انداخهٍت  فً قطاع االقتصاديالك انىسٍظ حسب انُشاط االسته -( 4)جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                             

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

 َسبت انسٌادة 
 انىسٍظ  االستهالك انُسبً انتىزٌع  انىسٍظ  االستهالك

انتىزٌع 

 انُسبً 

اىَشمباث راث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

بٍغ   اىْاسٌت،اىَسشماث ٗاىذساخاث 

 باىخدضئتٗق٘د اىغٍاساث 
2,949,927,011 6.05 3,920,060,770 7.06 32.89 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت 

باعخثْاء اىَشمباث راث اىَسشماث 

 ٗاىذساخاث اىْاسٌت
45,826,013,629 93.95 51,625,220,042 92.94 12.65 

 13.88 100.00 55,545,280,812 100.00 48,775,940,640 انًجًىع

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  - ٍشمض دبً ىإلزصاء -اىَصذس 

 
 ( 2008 - 2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  انىسٍظ حسب االستهالك(: 6)شكم 
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 ّغبت االعخٖالك اى٘عٍػ إىى اإلّخاج  -5

زٍث ّغبت االعخٖالك اى٘عٍػ إىى ٌَخاص قطاع اىخداسة اىذاخيٍت فً أّٔ ازخو اىَشحبت األدّى بٍِ اىقطاػاث االقخصادٌت اىَخخيفت ٍِ 

 2007ػاً % 34فقذ بيغج حيل اىْغبت ىيقطاع . 2009اإلّخاج مَا أظٖشث رىل ّخائح اىَغ٘ذ االقخصادٌت اىخً ّفزٕا اىَشمض ػاً 

ىْشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث % 29، ٗقذ ماّج ٕزٓ اىْغبت ٍخخيفت بٍِ أّشطت اىقطاع فقذ بيغج  2008ػاً % 35ٗبيغج 

ػاً %  35ٗبيغج فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث اىَسشماث  2008ٗ 2007اث اىَسشماث ىنو ٍِ ػاًٍ ر

، ٗسبَا ٌؼ٘د عبب اّخفاض ٕزٓ اىْغبت إىى أُ قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ال ٌغخخذً مٍَاث مبٍشة ٍِ اىَ٘اد  2008ػاً % 36ٗ 2007

 . ه فً قطاػً اىصْاػت ٗاإلّشاءاث اى٘عٍطت مَذخالث ىإلّخاج مَا ٕ٘ اىسا

 
 (2008- 2007) إيارة دبً  -قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصادي فًحسب انُشاط  اإلَتاج إنىاالستهالك انىسٍظ  َسبت -(  5) جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                                

 انُشاط االقتصادي أقساو

2007 2008 

 اإلَتاج االستهالك انىسٍظ
َسبت االستهالك 

 اإلَتاجانىسٍظ يٍ 
 اإلَتاج االستهالك انىسٍظ

َسبت االستهالك 

 اإلَتاجانىسٍظ يٍ 

اىَشمباث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

راث اىَسشماث ٗاىذساخاث 

بٍغ ٗق٘د اىغٍاساث   اىْاسٌت،

 باىخدضئت

 

2,949,927,011 10,175,057,748 29 3,920,060,770 13,526,160,014 29 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت 

باعخثْاء اىَشمباث راث 

 اىَسشماث ٗاىذساخاث اىْاسٌت
45,826,013,629 132,748,143,179 35 51,625,220,042 142,962,864,272 36 

 35 156,489,024,285 55,545,280,812 34 142,923,200,927 48,775,940,640 انًجًىع

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 

 

 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  دياالقتصاانُشاط  اإلَتاج حسبانىسٍظ إنى  االستهالكَسبت (:  7)شكم 
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 اىقٍَت اىَعافت  -6

ازخو قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ٍشمض اىصذاسة بٍِ اىقطاػاث االقخصادٌت اىَخخيفت ٍِ زٍث اىقٍَت اىَعافت اىخً زققٖا اىقطاع ىألػ٘اً 

ٍيٍاس دسٌٕ  94.1ٗقذ زقق اىقطاع قٍَت ٍعافت قذسٕا  .اىغْ٘اثمَا بٍْخٔ ّخائح اىَغ٘ذ االقخصادٌت فً حيل  2008 ،2007 ،2006

، ٗحشٍش بٍاّاث (  6)مَا ٌظٖش ٍِ اىدذٗه سقٌ %  7.22ٗبْغبت صٌادة  2008ٍيٍاس دسٌٕ ػاً  100.9ٗاسحفؼج إىى  2007ػاً 

فً ّشاغ بٍغ  % 32.95ماّج ٍخفاٗحت بٍِ أّشطت اىقطاع زٍث بيغج  2008ٗ 2007ّغب اىضٌادة بٍِ ػاًٍ  ُأاىدذٗه إىى 

فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث اىَسشماث مَا أُ   5.08ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ٗ

بيغج ٍغإَت ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث  ذٍغإَٔ أّشطت اىقطاع ماّج ٍخفاٗحت ٍِ زٍث اىقٍَت اىَعافت فق

ٍِ إخَاىً اىقٍَت اىَعافت ىيقطاع ٗبيغج ٍغإَٔ ٕزا اىْشاغ %  92.33حَثو  2007ٍاس دسٌٕ ػاً ٍي 86.9اىَسشماث ز٘اىً 

ؼاً ، ٗماّج ٍغإَٔ ّشاغ فً رىل اى ىيقطاع  خَاىً اىقٍَت اىَعافتإٍِ %  90.48ٗبْغبت  2008ٍيٍاس دسٌٕ  ػاً  91.3ز٘اىً 

ػاًٍ %  9.52ٗ %  7.67بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث فً اىقٍَت اىَعافت ىيقطاع ٍخ٘اظؼت زٍث بيغج 

 . ػيى اىخ٘اىً  2008ٗ 2007

 
 (2008 - 2007) إيارة دبً  -انتجارة انداخهٍت  قطاع فً االقتصاديانقًٍت انًضافت حسب انُشاط  -(  6)جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                                 

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

 َسبت انسٌادة  
 انُسبً انتىزٌع  انقًٍت انًضافت انُسبً انتىزٌع  انقًٍت انًضافت

اىَشمباث راث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

بٍغ ٗق٘د   اىْاسٌت،اىَسشماث ٗاىذساخاث 

 باىخدضئتاىغٍاساث 
7,225,130,737 7.67 9,606,099,244 9.52 32.95 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت باعخثْاء 

مباث راث اىَسشماث ٗاىذساخاث اىَش

 اىْاسٌت
86,922,129,550 92.33 91,337,644,230 90.48 5.08 

 7.22 100.00 100,943,743,474 100.00 94,147,260,287 انًجًىع

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 
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 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديشاط انُ حسب  انقًٍت انًضافت(:  8)شكم 

 

 

 اإلّخاخٍت  -7

 إّخاخٍت اىَشخغو  – 7-1

ٌٗؼخبش ٍقٍاط ّصٍب اىَشخغو ٍِ اىقٍَت  ،اىَعافتحقاط إّخاخٍت اىَشخغو بَقذاس ّصٍبٔ ٍِ اإلّخاج أٗ بَقذاس ّصٍبٔ ٍِ اىقٍَت 

 .رىل العخبؼاد ػْصش االعخٖالك اى٘عٍػ ٍِ اإلّخاجاىَعافت أمثش حؼبٍشا ػِ إّخاخٍت اىَشخغو ٗ

 
 (2008-2007) إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  اإلَتاج حسبانًشتغم يٍ  َصٍب -(  7)جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                                

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

 عدد انعايهٍٍ  اإلَتاج
َصٍب انًشتغم 

 اإلَتاجيٍ 
 عدد انعايهٍٍ  اإلَتاج

َصٍب انًشتغم 

 اإلَتاجيٍ 

اىَشمباث  ٗإصالذٗصٍاّت  بٍغ

راث اىَسشماث ٗاىذساخاث 

بٍغ ٗق٘د اىغٍاساث   اىْاسٌت،

 باىخدضئت

10,175,057,748 36,432 279,289 13,526,160,014 37,281 362,816 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت 

باعخثْاء اىَشمباث راث 

 اىَسشماث ٗاىذساخاث اىْاسٌت
132,748,143,179 348,544 380,865 142,962,864,272 376,938 379,274 

 377,793 414,219 156,489,024,285 371,252 384,976 142,923,200,927 انًجًىع

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 
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 َصٍب انًشتغم يٍ اإلَتاج  -7-1-1

 إىىٗاسحفغ  2007دسَٕا ػاً  3711252قذ بيغ  أُ ّصٍب اىَشخغو فً قطاع اىخداسة اىذاخيٍت 7ٌظٖش ٍِ بٍاّاث اىدذٗه 

 2791289ٍخفاٗحا بٍِ أّشطت قطاع اىخداسة اىذاخيٍت فقذ بيغ ٍِ اإلّخاج ، ٗقذ ماُ ّصٍب اىَشخغو  2008دسَٕا ػاً  3771793

فً ّشاغ حداسة  َادسٕ 3801865ٗبيغ  ،  2007ػاً  فً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث  2007دسَٕا ػاً 

دسَٕا   3621816ّصٍب اىَشخغو ٍِ اإلّخاج  بيغ 2008ػذا اىَشمباث راث اىَسشماث فً ّفظ اىؼاً ، ٗفً ػاً اىدَيت ٗاىخدضئت 

ضئت ػذا اىَشمباث دسَٕا فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخد  3791274فً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ٗبيغ 

 .َسشماث راث اى

 
 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  اإلَتاج حسبَصٍب انًشتغم يٍ (: 9)شكم 
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 انقًٍت انًضافت َصٍب انًشتغم يٍ  -7-1-2

دسَٕا ػاً   2441554غ إىى أُ ّصٍب اىَشخغو ٍِ اىقٍَت اىَعافت فً قطاع اىخداسة اىذاخيٍت قذ بي( 8)حشٍش بٍاّاث اىدذٗه 

، ٗقذ ماُ ّصٍب اىَشخغو ٍِ اىقٍَت اىَعافت ٍخفاٗحا بٍِ أّشطت اىقطاع فقذ بيغ ّصٍبٔ  2008دسَٕا ػاً  2431697ٗبيغ  2007

، فً زٍِ بيغ فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت  2007دسَٕا فً ػاً   1981318ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث فً ّشاغ بٍغ 

 . دسَٕا فً ّفظ اىؼاً  2491386ث راث اىَسشماث ػذا اىَشمبا

 2571667ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث  ٗصٍاّتبيغ ّصٍب اىَشخغو ٍِ اىقٍَت اىَعافت فً ّشاغ بٍغ  2008ٗفً ػاً 

 . ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث اىَسشماث  اىدَيتدسَٕا فً ّشاغ حداسة  2421315دسَٕا ، ٗبيغ 

 
 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  انًضافت حسبًشتغم يٍ انقًٍت َصٍب ان -(  8) جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                                  

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

 انقًٍت انًضافت
عدد 

 انعايهٍٍ 
َصٍب انًشتغم 

 انقًٍت يٍ انًضافت
 انقًٍت انًضافت

عدد 

 انعايهٍٍ 
َصٍب انًشتغم 

 انقًٍت يٍ انًضافت

اىَشمباث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

  اىْاسٌت،سشماث ٗاىذساخاث راث اىَ

 بٍغ ٗق٘د اىغٍاساث باىخدضئت
7,225,130,737 36,432 198,318 9,606,099,244 37,281 257,667 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت 

باعخثْاء اىَشمباث راث اىَسشماث 

 ٗاىذساخاث اىْاسٌت
86,922,129,550 348,544 249,386 91,337,644,230 376,938 242,315 

 243,697 414,219 100,943,743,474 244,554 384,976 94,147,260,287 ًىعانًج

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 

 

 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  انًضافت حسبَصٍب انًشتغم يٍ انقًٍت (: 10)شكم 
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  إَتاجٍت انًُشاة -7-2

ٍِ اىقٍَت  اىَْشؤةٌٗؼخبش ٍقٍاط ّصٍب . ٍِ اىقٍَت اىَعافت اٍِ اإلّخاج أٗ بَقذاس ّصٍبٖ ابَقذاس ّصٍبٖاىَْشاة حقاط إّخاخٍت 

ٗرىل العخبؼاد ػْصش االعخٖالك اى٘عٍػ ٍِ  اىَْشاة ٍِ ٍقٍاط ّصٍب اىَْشاة ٍِ اإلّخاج  اىَعافت أمثش حؼبٍشا ػِ إّخاخٍت 

 .اإلّخاج

 

 يٍ اإلَتاج  نًُشاةاَصٍب  -7-2-1

 2008دسَٕا ػاً  316181829، ٗبيغ  2007دسَٕا ػاً  317421033بيغ ّصٍب اىَْشؤة ٍِ اإلّخاج فً قطاع اىخداسة اىذاخيٍت 

ٗقذ ماُ ّصٍب اىَْشاة ٍِ اإلّخاج ٍخفاٗحا بٍِ أّشطت قطاع اىخداسة اىذاخيٍت، فقذ ماُ األػيى .  9مَا ٌظٖش فً بٍاّاث خذٗه سقٌ 

دسَٕا  316981647، ٗبيغ  2007دسَٕا ػاً  414161258بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ، زٍث بيغ  فً ّشاغ

اسحفغ ّصٍب اىَْشؤة ٍِ اإلّخاج  2008، ٗفً ػاً  فً ّفظ اىؼاً فً ّشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث اىَسشماث

دسَٕا فً ّشاغ  315051624شماث ، فً زٍِ أّخفط إىى دسَٕا فً ّشاغ بٍغ ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَس 514931972إىى 

 .حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث اىَسشماث  

 

 (2007-2008)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  اإلَتاج حسبانًُشاة يٍ  َصٍب -( 9) جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                   

 انُشاط االقتصادي أقساو

2007 2008 

 اإلَتاج
عدد 

 انًُشآث
َصٍب انًُشؤة يٍ 

 اإلَتاج
 اإلَتاج

عدد 

 ًُشآث ان
َصٍب انًُشاة 

 اإلَتاجيٍ 

اىَشمباث راث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

بٍغ   اىْاسٌت،اىَسشماث ٗاىذساخاث 

 باىخدضئتٗق٘د اىغٍاساث 
10,175,057,748 2,304 4,416,258 13,526,160,014 2,462 5,493,972 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت باعخثْاء 

اىَشمباث راث اىَسشماث ٗاىذساخاث 

 ٌتاىْاس
132,748,143,179 35,891 3,698,647 142,962,864,272 40,781 3,505,624 

 3,618,829 43,243 156,489,024,285 3,742,033 38,194 142,923,200,927 انًجًىع

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 
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 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  ادياالقتصيٍ اإلَتاج حسب انُشاط  انًُشؤةَصٍب (: 11)شكم 
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 انقًٍت انًضافت يٍ  انًُشاةَصٍب  -7-2-2

 2007دسَٕا ػاً  214641975إىى أُ ّصٍب اىَْشؤة ٍِ اىقٍَت اىَعافت فً قطاع اىخداسة اىذاخيٍت قذ بيغ  10حشٍش بٍاّاث خذٗه 

 . 2008ً دسَٕا ػا 213341337، ٗاّخفط إىى 

ٌٗظٖش ٍِ بٍاّاث اىدذٗه أُ ّصٍب اىَْشؤة ٍِ اىقٍَت اىَعافت ماُ ٍخفاٗحا بٍِ أّشطت اىقطاع ، فقذ بيغ ّصٍبٖا ٍِ اىقٍَت  

، ٗاسحفغ ّصٍبٖا ٍِ اىقٍَت  2007دسَٕا ػاً   311351907اىَعافت فً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث 

، ٗباىْغبت ىْشاغ حداسة اىدَيت ٗاىخدضئت ػذا اىَشمباث راث  2008دسَٕا ػاً   319011746 اىَعافت فً ّفظ اىْشاغ إىى

، ٗاّخفط إىى  2007دسَٕا ػاً  214211836اىَسشماث ، فقذ بيغ ّصٍب اىَْشاة ٍِ اىقٍَت اىَعافت فً ٕزا اىْشاغ 

 .   2008دسَٕا ػاً  212391711

 
 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديافت حسب انُشاط انًُشاة يٍ انقًٍت انًض َصٍب -(  10) جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                                     

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

 انقًٍت انًضافت
عدد 

 انًُشآث
َصٍب انًُشاة يٍ 

 انقًٍت انًضافت
 انقًٍت انًضافت

عدد 

 انًُشآث
َصٍب انًُشاة يٍ 

 انقًٍت انًضافت

اىَشمباث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

راث اىَسشماث ٗاىذساخاث 

غٍاساث بٍغ ٗق٘د اى  اىْاسٌت،

 باىخدضئت

7,225,130,737 2,304 3,135,907 9,606,099,244 2,462 3,901,746 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت 

باعخثْاء اىَشمباث راث 

 اىَسشماث ٗاىذساخاث اىْاسٌت
86,922,129,550 35,891 2,421,836 91,337,644,230 40,781 2,239,711 

 2,334,337 43,243 100,943,743,474 2,464,975 38,194 94,147,260,287 انًجًىع

 

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -ٍشمض دبً ىإلزصاء  -اىَصذس 
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 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  انًضافت حسبيٍ انقًٍت  انًُشؤةَصٍب (: 12)شكم 

   

 

 نتعىٌضاث تعىٌضاث انًشتغهٍٍ وَصٍب انًشتغم يٍ ا -8

 27.8ٗاسحفؼج إىى ز٘اىً  2007ٍيٍاس دسٌٕ ػاً  26.2قطاع اىخداسة اىذاخيٍت ز٘اىً بيغج حؼٌ٘عاث اىَشخغيٍِ اىخً حسَيٖا 

،  2008ٗ  2007ٗقذ ماُ ّصٍب اىَشخغو ٍِ اىخؼٌ٘عاث ٍخقاسبا فً ػاًٍ % . 6ٗبْغبت صٌادة ز٘اىً  2008ٍيٍاس دسٌٕ ػاً 

، إال أُ ّصٍبٔ ماُ ٍخفاٗحا بٍِ أّشطت اىقطاع ، زٍث  2008دسَٕا ػاً   721633، ٗبيغ  2007دسَٕا ػاً  721900زٍث بيغ 

دسَٕا فً ّشاغ حداسة اىدَيت  751204دسَٕا فً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ، ٗبيغ  511760بيغ 

دسَٕا  651131، بيغ ّصٍب اىَشخغو ٍِ اىخؼٌ٘عاث 2008ٗفً ػاً . ٗاىخدضئت باعخثْاء اىَشمباث راث اىَسشماث فً ّفظ اىغْت 

دسَٕا فً ّشاغ اىدَيت ٗاىخدضئت باعخثْاء اىَشمباث راث   731407فً ّشاغ بٍغ ٗصٍاّت ٗإصالذ اىَشمباث راث اىَسشماث ، ٗ 

 . اىَسشماث 
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 (2008 - 2007)إيارة دبً  -انداخهٍت انتجارة  فً قطاع االقتصاديانًشتغهٍٍ حسب انُشاط  تعىٌضاث -(  11)جدول 

 (انقًٍت باندرهى )                                                                                                                                                                                               

 انُشاط االقتصادي أقساو
2007 2008 

 تعىٌضاث انًشتغهٍٍ
عدد انًشتغهٍٍ 

 باجر
َصٍب انًشتغم 

 يٍ انتعىٌضاث
 تعىٌضاث انًشتغهٍٍ

عدد انًشتغهٍٍ 

 باجر
َصٍب انًشتغم 

 يٍ انتعىٌضاث

اىَشمباث  ٗإصالذبٍغ ٗصٍاّت 

راث اىَسشماث ٗاىذساخاث 

بٍغ ٗق٘د اىغٍاساث   اىْاسٌت،

 باىخدضئت

1,831,676,750 35,388 51,760 2,337,562,531 35,890 65,131 

حداسة اىدَيت ٗحداسة اىخدضئت 

باعخثْاء اىَشمباث راث 

 اىَسشماث ٗاىذساخاث اىْاسٌت
24,428,455,875 324,831 75,204 25,511,496,568 347,534 73,407 

 72,633 383,424 27,849,059,099 72,900 360,219 26,260,132,624 انًجًىع

 . 2009 االقخصادٌتاىَغ٘ذ  -زصاء ٍشمض دبً ىإل -اىَصذس 

 

 (2008-2007)إيارة دبً  -فً قطاع انتجارة انداخهٍت  االقتصاديانُشاط  انتعىٌضاث حسبَصٍب انًشتغم يٍ (: 13)شكم 

 


