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 يقذيح: 

 ِشوضفمذ لاَ . 2011ٚ  2010 ٌألػٛاَ٘زا اٌرمش٠ش إدصاءاخ االعرثّاس األجٕثٟ فٟ "إِاسج أتٛظثٟ" ٠ؼشض 

ج١ّغ إٌّشآخ اٌّؼشٚفح شًّ اٌزٞ  ذا١ٟٔاٌّاٌّغخ تجّغ اٌث١أاخ ِٓ خالي  أتٛظثٟ -اإلدصاء 

ثّاساخ األجٕث١ح اٌرمش٠ش األ١ّ٘ح إٌغث١ح ٌالعر ٚلذ ذٕاٚي"إِاسج أتٛ ظثٟ". فٟ االعرثّاساخ األجٕث١ح ت

 األخشٜ.األجٕث١ح  اخاٌذافظح ٚاالعرثّاسفٟ عرثّاساخ االاٌّثاششج ٚ

تٙا فٟ  ٝاٌّٛصٚاٌّثادا اٌرٛج١ٙ١ح  ٌٍّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح ٚفما  إدصاءاخ االعرثّاس األجٕثٟ فمذ ذُ اػذاد 

ألجٕثٟ س اإدصاءاخ االعرثّاد١ث ذضّٓ اٌرمش٠ش ػٍٝ  صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ.ٌد١ًٌ ١ِضاْ اٌّذفٛػاخ 

 . ٚدغة تٍذ إٌّشؤ دغة ِجّٛػح اٌذٚيٚ دغة إٌشاط االلرصادٞاٌّثاشش 

دصاءاخ االعرثّاس األجٕثٟ اٌشئ١غ١ح إٌٝ جأة اٌجذاٚي اٌرذ١ٍ١ٍح ٚاٌشعَٛ إل ذذ١ٍال   اٌرمش٠ش٘زا  ٠ٚمذَ

اٌّفا١ُ٘ ششدا  ٌٍّصطٍذاخ اٌشئ١غ١ح ٚ فٟ ٔٙا٠ح اٌرمش٠ش اٌٛاسدجاٌّالدظاخ اٌف١ٕح  وّا ذٛفشاٌث١ا١ٔح. 

 اٌغادج اٌمشاء ػٍٝ اٌشجٛع ٌزا ٔذث ،إدصاءاخ االعرثّاس األجٕثٟ إػذاد جّغ ٚ اٌف١ٕح اٌّغرخذِح فٟ

 لشاءج اإلدصاءاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌٛاسدج فٟ اٌرمش٠ش. ػٕذإٌٝ ٘زا اٌمغُ 
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 : انُقــاط انرئيسيــح

o ٟإجّاٌٟ االعرثّاس األجٕثٟ  اظٙشخ ٔرائج ِغخ االعرثّاس االجٕثٟ فٟ إِاسج أتٛظثٟ ّٔٛ ف

١ٍِْٛ دسُ٘ فٟ  592557ِماتً  3122فٟ ٔٙا٠ح ػاَ  632343ٌرصً ل١ّرٗ إٌٝ  % 8.9اٌّثاشش تٕغثح 

 . 3121ػاَ 

 

o فٟ إِاسج االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش ِغاّ٘ح ِٓ إجّاٌٟ سٚت١ح أػٍٝ ٔغثح ٚعجٍد اٌذٚي اال

١ٍِْٛ  242775إٌٝ  3121فٟ ػاَ  ْٛ دس١ٍُِ٘ 242141اسذفؼد ل١ّح اعرثّاساذٙا ِٓ أتٛظثٟ د١ث 

 .% :.5ّٔٛ غثح تٕفٟ ػاَ  دسُ٘

 

o  ْجاءخ فٟ ِمذِح اٌذٚي اٌؼشش األٌٚٝ ِٓ د١ث  اعرشا١ٌاأشاسخ ٔرائج االعرثّاس األجٕثٟ إٌٝ أ

جٕثٟ أعرثّاس اػٍٝ ٔغثح ار عجٍد أفٟ إِاسج أتٛظثٟ دجُ االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش إٌّشؤ 

 2010فٟ ػاَ  % 21.1ٚتٕغثح  2011فٟ ػاَ  % 22.9تٕغثح ِغاّ٘ح ّغرثّشج ِثاشش ت١ٓ اٌذٚي اٌ

 .2011ٚ  2010 ٌألػٛا١ٍَِْٛ دسُ٘  72275ٚ  52942 تٍغ اعرثّاس ٚتذجُ

 

o 2011فٟ إِاسج أتٛظثٟ ٌؼاَ  "عرثٕاء عٕذاخ اٌذ٠ٓئت" اٌذافظحفٟ عرثّاساخ االٍغ ِجّٛع ت 

 42233واْ ِجّٛع االعرثّاساخ فٟ اٌذافظح د١ث  % 35.2تّؼذي ّٔٛ تٍغ ١ٍِْٛ دسُ٘  42985 دٛاٌٟ

 . ١ٍِ2010ْٛ دسُ٘ فٟ ػاَ 

 

o ػاَ  خاليفٟ إِاسج أتٛظثٟ  (تّا فٟ رٌه عٕذاخ اٌذ٠ٓ(خشٜ األ األجٕث١ح االعرثّاساخ ل١ّح تٍغد

ِغجٍٗ اسذفؼا  تٍغد  ١ٍِ3121ْٛ دسُ٘ فٟ  2712:54تاٌّماسٔح ِغ ١ٍِْٛ دسُ٘  28:2773دٛاٌٟ  3122

 .% 22.7ٔغثرٗ 
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 االستثًار األجُثي انًثاشر حسة انُشاط االقتصادي

االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش إجّاٌٟ  ّٔٛ فٟ فٟ إِاسج أتٛظثٟ اظٙشخ ٔرائج ِغخ االعرثّاس االجٕثٟ

١ٍِْٛ دسُ٘  592557ِماتً  3122ػاَ  فٟ ٔٙا٠ح١ٍِْٛ دسُ٘  632343ٌرصً ل١ّرٗ إٌٝ  % 8.9تٕغثح 

)تّا  "ٔشاط اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّاي"٘زا إٌّٛ إٌٝ اسذفاع ل١ّح االعرثّاس فٟ ٠ؼضٜ  .3121فٟ ػاَ 

ٚتٕغثح ِغاّ٘ح  ١ٍِْٛ دسُ٘ 332168تٛالغ  3122 ( فٟ ػاَشًّ اٌّث١ؼاخ اٌؼماس٠ح ٌغ١ش اٌّم٠ٓ١ّ١

ِٓ إجّاٌٟ دجُ االعرثّاس االجٕثٟ  % 2.:١ٍِ4ْٛ دسُ٘ تّا ٠ؼادي  292:75 ١ّرٗل تئعرثّاسٚ % 53.3

 . 3121ثاشش فٟ ػاَ اٌّ

شىً ثأٟ اػٍٝ ٔغثح ِغاّ٘ح د١ث  "اٌصٕاػاخ اٌرذ١ٍ٠ٛح"ٔشاط االعرثّاساخ فٟ ٚلذ اسذفؼد ل١ّح 

١ٍِْٛ دسُ٘  2291:م١ّح اعرثّاس ٚت % 28.7ِٓ إجّاٌٟ االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش إر عاُ٘ تٕغثح 

 .3121فٟ ػاَ  % ٠26.1ؼادي  تّا١ٍِْٛ دسُ٘  :8236تٍغد  تم١ّح اعرثّاساخ ِماسٔح ،3122فٟ ػاَ 

 ِٓ إجّاٌٟ االعرثّاس األجٕثٟ % 23.4 ػٍٝ ِا ٔغثرٗ ٚاٌّاءٔشاط اٌىٙشتاء ٚاٌغاص اعرذٛر  وّا

فٟ  ١ٍِْٛ دسُ٘ 72251 تٛالغ % 23.8 ِغاّ٘ح ٚتٕغثح ١ٍِ3122ْٛ دسُ٘ فٟ ػاَ  72534 ٚتم١ّح

 .3121ػاَ 

١ٍِْٛ دسُ٘ فٟ  72245ٍغ ل١ّح االعرثّاس ف١ٗ فمذ ت ٔشاط اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓ اِا تإٌغثح 

ِٓ  % 22.8 ٚ 28.3 ٔغثح ِغاّ٘ح ١ٌشىً ١ٍِ3121ْٛ دسُ٘ فٟ ػاَ  92447 تم١ّحٚ 3122ػاَ 

  .ػٍٝ اٌرٛاٌٟ 3122، 3121ٌٍؼا١ِٓ  االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاششإجّاٌٟ 

  0212/0211 ،رجح انًختااالقتصادي َشطحاأل تؼض ستثًار األجُثي انًثاشر حسةاال: 1انشكم 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 2011،ثي انًثاشر حسة انُشاط اإلقتصاديجُستثًار األانتىزيغ انُسثي نال: 0انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:

 
 2010،قتصاديانًثاشر حسة انُشاط االثي جُاألستثًار انتىزيغ انُسثي نال: 3انشكم 

 
 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 االستثًار األجُثي انًثاشر حسة يجًىػح انذول

فٟ إِاسج اٌّثاششج  االعرثّاساخ األجٕث١حِٓ  % 5.4 ٔغثرِٗا اعرثّاساخ دٚي ِجٍظ اٌرؼاْٚ شىٍد 

 ١ٍِ3122ْٛ دسُ٘ فٟ ػاَ  32351ٔذٛ  ِجّٛع اعرّاساذٙا تٍغد١ث أتٛظثٟ دغة ِجّٛػاخ اٌذٚي 

فمذ أِا تالٟ اٌذٚي اٌؼشت١ح  .١ٍِْٛ دسُ٘ 22879تٛالغ ٚ  % 4.7ح تٕغثار اعّٙد  3121ػاَ  ِماسٔح ِغ

ِٓ  % 3.:ٚ  % 24.8ٚتٕغثح ِغاّ٘ح ١ٍِْٛ دسُ٘  52933ٚ  72725 اعرثّاساذٙاِجّٛع ل١ّح  تٍغ

 ػٍٝ اٌرٛاٌٟ.  3122 ٚ 3121 ألػٛاَإجّاٌٟ االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش ٌ

فٟ إِاسج اٌٟ االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش ِغاّ٘ح ِٓ إجّسٚت١ح أػٍٝ ٔغثح ٚعجٍد اٌذٚي اال

 3121فٟ ػاَ  % :.37شىٍد ت١ّٕا  3122فٟ ػاَ  % 37.3 ِغاّ٘رٙأغثح  شىٍدأتٛظثٟ د١ث 

 .ػٍٝ اٌرٛاٌٟ 242141 ٚ 242775 اعرثّاس تٍغدتم١ّح ٚ

 ١ٍِ3121ْٛ دسُ٘ فٟ ػاَ  52255ِٓ ِاسج اإلفٟ فمذ اسذفؼد ِجّٛع اعرثّاساذٙا اٌذٚي ا٢ع٠ٛ١ح  أِا

 ِغاّ٘ح ٚتٕغثح ١ٍِْٛ دسُ٘ 52267 إٌِٝٓ اجّاٌٟ االعرثّاس االجٕثٟ اٌّثاشش  % 9.7 تّا ٠ؼادي

ٌذٚي األخشٜ ّجّٛػح اٌفٟ د١ٓ تٍغ إجّاٌٟ ل١ّح االعثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش ، 3122فٟ ػاَ  % 9.1

غاّ٘ح ١ٍِْٛ دسُ٘ ٚتٕغة ِ 362786ٚ  322857( دٛاٌٟ شًّ اٌّث١ؼاخ اٌؼماس٠ح ٌغ١ش اٌّم١ّ١ٓ)ذ

 .ػٍٝ اٌرٛاٌٟ 3122 ٚ 3121 ٌألػٛآَِ إجّاٌٟ االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش  % 3.:5 ٚ :.55

 *االستثًار األجُثي انًثاشر حسة يجًىػح انذول : 1جذول 

 انذول يجًىػح  َهايح 2010 َهايح 2011

 —ْ ٌم١ّح تا١ٌٍّٛا —        
 

 ي اٌخ١ٍج اٌؼشت١حٌذٚ ِجٍظ اٌرؼاْٚ 1,768 2,240

 اٌذٚي اٌؼشت١ح األخشٜ 6,614 4,822

 أخشٜ دٚي آع٠ٛ١ح 4,144 4,156

 خشٜ أدٚي افش٠م١ح  1 1

 سٚت١حٚدٚي أ 13,030 13,664

 دٚي أِش٠ىا اٌشّا١ٌح  1,128 1,251

 دٚي أِش٠ىا اٌجٕٛت١ح 14 422

 ** أخشِٜجّٛػح دٚي  21,746 25,675

 انًجًـــىع  48,446 52,232

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *

 تشًم انًثيؼاخ انؼقاريح نغير انًقيًيٍ **

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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  2011،يجًىػح انذولانًثاشر حسة ثي جُاألستثًار انتىزيغ انُسثي نال: 4انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  نًصذر:ا

 

 2010،يجًىػح انذولانًثاشر حسة ثي جُاألًار انتىزيغ انُسثي نإلستث: 5انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  صذر:انً
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 االستثًار األجُثي انًثاشر حسة تهذ انًُشأ

ِٓ د١ث دجُ ِمذِح اٌذٚي اٌؼشش األٌٚٝ جاءخ فٟ  اعرشا١ٌاأشاسخ ٔرائج االعرثّاس األجٕثٟ إٌٝ أْ 

عرثّاس اػٍٝ ٔغثح ار عجٍد أأتٛظثٟ فٟ إِاسج االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش دغة تٍذ إٌّشؤ 

فٟ  % 21.1ٚتٕغثح  2011فٟ ػاَ  % 22.9تٕغثح ِغاّ٘ح جٕثٟ ِثاشش ت١ٓ اٌذٚي اٌّغرثّشج أ

اِا  .ػٍٝ اٌرٛاٌٟ 2011ٚ  2010 ٌألػٛا١ٍَِْٛ دسُ٘  72275ٚ  52942 تٍغ اعرثّاس ٚتذجُ 2010ػاَ 

 21.3تزٌه ػٍٝ  رٌرغرذٛ 3122فٟ ػاَ  ١ٍِْٛ دسُ٘ 62422 ااعرثّاساذٙ تٍغدفمذ  اٌٍّّىح اٌّرذذج

ػاَ ٔٙا٠ح ١ٍِْٛ دسُ٘ فٟ  629:9تٛالغ  % 23.3االجٕثٟ اٌّثاشش ٚتٕغثح ِٓ إجّاٌٟ االعرثّاس  %

3121 . 

ٔذٛ  3122فٟ ػاَ تئجّاٌٟ اعرثّاس ٚصً االعرثّاساخ اٌفشٔغ١ح اٌّثاششج  اسذفؼدٚتذغة إٌرائج 

ِٓ  % 8.3د١ث شىٍد ٔغثح  3121اسٔح تؼاَ ِم % 9.4ح ِغاّ٘ح ثٚتٕغ١ٍِْٛ دسُ٘  52431

فٟ د١ٓ تٍغ ل١ّح اعرثّاس ، ١ٍِْٛ دسُ٘ 42587االجٕثٟ اٌّثاشش ٚتم١ّح اعرثّاس إجّاٌٟ االعرثّاس 

ِٓ إجّاٌٟ االعرثّاس  % 6.6ٚ  % 7.9 ١ٍِْٛ دسُ٘ ٌرشىً ِا ٔغثرٗ 329:7ٚ  42391 ا١ٌاتاْدٌٚح 

  .ٌرٛاٌٟػٍٝ ا 3122ٚ  3121ػٛاَ ٌأل االجٕثٟ اٌّثاشش

 تٍغد فمذ (اٌّث١ؼاخ اٌؼماس٠ح ٌغ١ش اٌّم١ّ١ٓ )تّا ٠شًّ أتٛظثٟ خشٜ فٟ إِاسجاٌذٚي األاعرثّاساخ أِا 

فٟ ػاَ ١ٍِْٛ دسُ٘  342:38تئجّاٌٟ  ٚ 3122فٟ ػاَ  % 3.:5 تّا ٠ؼادي١ٍِْٛ دسُ٘  362832ل١ّرٙا 

 .االجٕثٟ اٌّثاشش عرثّاساالِٓ إجّاٌٟ  % 5.:5 ٕغثحتٚ 3121

 * تهذ انًُشأاالستثًار األجُثي انًثاشر حسة : 0جذول 

ذولـــان  َهايح 2011 َهايح 2010  

 —ْ ٌم١ّح تا١ٌٍّٛا —           

 6,164 4,831 اعرشا١ٌا

 5,311 5,898 اٌٍّّىح اٌّرذذج

 4,320 3,476 فشٔغا

 2,896 3,280 ا١ٌاتاْ

 1,729 1,493 ٌٕ٘ٛذا

 1,596 2,124 ١ٌث١ـــا

 1,414 1,268 اٌّا١ٔا

 1,144 969 اٌٛال٠اخ اٌّرذذج

 1,025 301  اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

 912 880 االسدْ

 25,721 23,927 ** أخشٜدٚي 

 502030 48,446 انًجًـــىع

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  األرقاو *

 تشًم انًثيؼاخ انؼقاريح نغير انًقيًيٍ **

أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:  
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 2011،انًثاشر حسة تهذ انًُشأثي جُاألستثًار انتىزيغ انُسثي نال: 6انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  نًصذر:ا

 

 2010،انًثاشر حسة تهذ انًُشأثي جُاألستثًار انتىزيغ انُسثي نال: 7انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  نًصذر:ا
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 ة انُشاط االقتصادي انحافظح حسفي ستثًاراخ اال

 دٛاٌٟ 2011ٌؼاَ  فٟ إِاسج أتٛظثٟ "عرثٕاء عٕذاخ اٌذ٠ٓئت" اٌذافظحفٟ عرثّاساخ االٍغ ِجّٛع ت

١ٍِْٛ  42233واْ ِجّٛع االعرثّاساخ فٟ اٌذافظح د١ث  % 35.2تّؼذي ّٔٛ تٍغ ١ٍِْٛ دسُ٘  42985

٠ح اٌرٟ عاّ٘د فٟ ذذم١ك ٘زا اتشص األٔشطح االلرصاد. وّا اظٙشخ إٌرائج تؤْ 2010فٟ ػاَ  دسُ٘

 ٔغثح ِغاّ٘ح فٟ إجّاٌٟ أػٍٝ ِشىال   "اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓٔشاط " ٟ٘إٌّٛ 

 32233 ٚ 22:12تٛالغ  % 65.9ٚ  :.71 ١ٌشىً ٔغثح 2011ٚ  2010ألػٛاَ اخ فٟ اٌذافظح ٌعرثّاساال

 .ػٍٝ اٌرٛا١ٌٍِْٟٛ دسُ٘ 

ّشذثح اٌثا١ٔح ِٓ د١ث ِغاّ٘رٗ فٟ االعرثّاساخ فٟ اٌ "اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّائشاط " ٚلذ جاء

عرثّاس اتم١ّح ٚ 2011 ٌؼاَاخ فٟ اٌذافظح عرثّاساال ِٓ إجّاٌٟ % 2.:4فمذ عاُ٘ تٕغثح اٌذافظح 

 . ١ٍِ2010ْٛ دسُ٘ فٟ ػاَ  22257ٚإجّاٌٟ اعرثّاس  % 47.8ٕغثح ٚت١ٍِْٛ دسُ٘  22625

 349إٌٝ  3121فٟ ػاَ ١ٍِْٛ دسُ٘  87اعرثّاساذٗ ِٓ فمذ اسذفؼد ل١ّح  "ٔشاط اٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء" اِا

ِٓ إجّاٌٟ االعرثّاساخ فٟ اٌذافظح ٌؼاَ  % 7.3عاُ٘ تٕغثح د١ث  3122فٟ ػاَ  ١ٍِْٛ دسُ٘ 

 .3121فٟ ػاَ  % 3.5ٚتٕغثح  3122

 

  2010/2011،ستثًاراخ انحافظح حسة انُشاط االقتصاديا: 8انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 2011، ستثًاراخ انحافظح حسة انُشاط االقتصاديانتىزيغ انُسثي ال: 9نشكم ا

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:

 

 2010،ستثًاراخ انحافظح حسة انُشاط االقتصادي انتىزيغ انُسثي ال: 12انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 خري حسة انُشاط االقتصادي األاألجُثيح ستثًاراخ اال

ػاَ  خاليفٟ إِاسج أتٛظثٟ  (تّا فٟ رٌه عٕذاخ اٌذ٠ٓ(خشٜ األ األجٕث١ح االعرثّاساخ ل١ّح تٍغد

 اسذفؼا  ِغجٍٗ   3121فٟ  ١ٍِْٛ دسُ٘ 2712:54تاٌّماسٔح ِغ ١ٍِْٛ دسُ٘  28:2773دٛاٌٟ  3122

ّا١ٌح ٔشاط اٌّؤعغاخ اٌ"ل١ّح االعرثّاساخ األجٕث١ح األخشٜ فٟ  اسذفؼدد١ث  % 22.7تٍغد ٔغثرٗ 

فٟ  خشٜاألاألجٕث١ح اجّاٌٟ االعرثّاساخ إِٓ  % ١ٌ88.7شىً  ١ٍِْٛ دسُ٘ 24:24:8إٌٝ  "ٚاٌرؤ١ِٓ

  .% 85.6ِغاّ٘ح ٔغثح ٚ 3121فٟ ػاَ  ١ٍِْٛ دسُ٘ 22:2989ِماتً  3122ػاَ 

االعرثّاساخ  ِٓ إجّاٌٟ % 8.5ٚ  3.:ػٍٝ ِا ٔغثرٗ  "إٌمً ٚاٌرخض٠ٓ ٚاالذصاالخٔشاط " اعرذٛر ٚلذ

 3122، 3121ػٛاَ أل١ٍِْٛ دسُ٘ ٌ :24231ٚ  252924 د١ث تٍغد ل١ّح االعرثّاساخ ف١ٗاألجٕث١ح األخشٜ 

 ٔذٛ "اٌىٙشتاء ٚاٌغاص ٚاٌّاءٔشاط " ف١ّا تٍغد ل١ّح االعرثّاساخ االجٕث١ح االخشٜ فٟ، ػٍٝ اٌرٛاٌٟ

 ٚتٕغثح ِغاّ٘ح 3121ٟ ػاَ ف١ٍِْٛ دسُ٘  :23247ٚتئجّاٌٟ  3122فٟ ػاَ ١ٍِْٛ دسُ٘  :23274

 ٔشاط" اِا .ػٍٝ اٌرٛاٌٟعاٌفٟ اٌزوش  ٍؼا١ِِٓٓ إجّاٌٟ االعرثّاساخ األجٕث١ح االخشٜ ٌ % 8.8 ٚ 8.1

فٟ  ِٓ اجّاٌٟ االعرثّاساخ االخشٜ % 7.5ٔغثح ِغاّ٘رٗ شىٍد فمذ  "اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّاي

 .3121ػاَ  فٟ % 7.9ِماسٔح تــ  ١ٍِْٛ دسُ٘ 222658ٚتم١ّح  3122ػاَ 

  2010/2011 ،انًختارج االقتصاديح حطَشاألتؼض األخري حسة اخ ستثًار اال: 11انشكم 

 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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  2011، خري حسة انُشاط االقتصاديانتىزيغ انُسثي نالستثًاراخ األ :10انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:

  2010، خري حسة انُشاط االقتصاديتثًاراخ األانتىزيغ انُسثي نالس :13انشكم 

 

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 إحصائيـــحجذاول 

 * االستثًار األجُثي انًثاشر حسة انُشاط االقتصادي: 1جذول 

 َهايح 0211 َهايح 0212  انثيــاٌ

 —ْ ٌم١ّح تا١ٌٍّٛا —      

 1,886 2,643  اٌصٕاػاخ االعرخشاج١ح

 9,180 7,259 اٌصٕاػاخ اٌرذ١ٍ٠ٛح 

 6,423 6,140 اٌىٙشتاء ٚاٌغاص ٚا١ٌّاٖ 

 3,958 3,000 اٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء

 148 140 ذجاسج اٌجٍّح ٚاٌرجضئح ٚخذِاخ اإلصالح 

 9 7 اٌّطاػُ ٚاٌفٕادق

 2,195 1,872 إٌمً ٚاٌرخض٠ٓ ٚاالذصاالخ 

 6,134 8,336 اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓ

 22,057 18,964 **اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّاي

 19 19 اٌرؼ١ٍُ 

 193 28 اٌصذح 

 30 38 اٌخذِاخ اإلجرّاػ١ح ٚاٌشخص١ح

 52,232 48,446 انًجًـــىع 

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *

  تشًم انًثيؼاخ انؼقاريح نغير انًقيًيٍ **

   أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 * الستثًار األجُثي انًثاشر حسة انُشاط االقتصاديانتىزيغ انُسثي ن: 0جذول 

 َهايح 0211 َهايح 0212  انثيــاٌ

                  —  %— 

 3.6 5.5 اٌصٕاػاخ االعرخشاج١ح 

 17.6 15.0 اٌصٕاػاخ اٌرذ١ٍ٠ٛح 

 12.3 12.7 اٌىٙشتاء ٚاٌغاص ٚا١ٌّاٖ 

 7.6 6.2 اٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء

 0.3 0.3 ذجاسج اٌجٍّح ٚاٌرجضئح ٚخذِاخ اإلصالح 

 4.2 3.9 إٌمً ٚاٌرخض٠ٓ ٚاالذصاالخ 

 11.7 17.2 اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓ

 42.2 39.1 **اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّاي

 0.4 0.1 اٌصذح 

 0.1 0.1 اٌخذِاخ اإلجرّاػ١ح ٚاٌشخص١ح

 011 011 انًجًـــىع 

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *

  تشًم انًثيؼاخ انؼقاريح نغير انًقيًيٍ **

   أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 *تهــذ انًُشأ االستثًار األجُثي انًثاشر حسة : 3ذول ج

 0211 َهايح 0212 َهايح انذول

 —ْ ٌم١ّح تا١ٌٍّٛا —          
 636 897 اٌثذش٠ٓ
 179 168 اٌؼشاق
 231 250 اٌى٠ٛد

 37 31 لطش
 1,025 301 اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

 4 3 ا١ٌّٓ
 127 117 ػّاْ
 912 880 االسدْ

 33 27  فٍغط١ٓ
 608 809 اٌجضائش
 6 5  عٛس٠ا

 11 28 اٌغٛداْ
 857 708 ٌثٕــاْ
 1,596 2,124 ١ٌث١ـــا

 799 2,036 شِص
 130 91 ٚذرضّٓ ٘ٛٔغ وٛٔغ ِٚىاٚ -اٌص١ٓ
 259 154 إٌٙذ

 2,896 3,280 ا١ٌاتاْ
 312 237 تاوغراْ

 19 19 عٕغافٛسج
 17 20 ذشو١ا

 429 262  وٛس٠ا اٌجٕٛت١ح
 84 70 تٕجالدػ

 1,414 1,268 اٌّا١ٔا
 5,311 5,898 اٌٍّّىح اٌّرذذج

 395 335 تٍج١ىا
 21 21 ا١ٌٛٔاْ

 4,320 3,476 ٔغافش
 242 365 لثشص

 55 44 ٌخشرا٠ٓ
 30 31  ا٠شٌٕذا

 6 4  ع٠ٛغشا
 36 32  ا٠طا١ٌا

 71 49  اعثا١ٔا
 1,729 1,493 ٌٕ٘ٛذا

 422 14 تّٕا
 1,144 969 اٌٛال٠اخ اٌّرذذج

 63 53  تشِٛدا
 44 107 وٕذا

 6,164 4,831 اعرشا١ٌا
 34 26 تٍغاس٠ا
 19,523 16,914 ** اخرى

 254525 844884 انًجًـــىع

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *
  تشًم انًثيؼاخ انؼقاريح نغير انًقيًيٍ **
   أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:    
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 *:انتىزيغ انُسثي نالستثًار األجُثي انًثاشر حسة تهــذ انًُشأ  4جذول 

 0211 َهايح 0212 َهايح انذول

                    — % — 
 1.2 1.9 اٌثذش٠ٓ
 0.3 0.3 اٌؼشاق
 0.4 0.5 اٌى٠ٛد

 0.1 0.1 لطش
 2.0 0.6 اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

 0.0 0.0 ا١ٌّٓ
 0.2 0.2 ػّاْ
 1.7 1.8 االسدْ

 0.1 0.1  فٍغط١ٓ
 1.2 1.7 اٌجضائش
 0.0 0.0  عٛس٠ا

 0.0 0.1 اٌغٛداْ
 1.6 1.5 ثٕــاٌْ

 3.1 4.4 ١ٌث١ـــا
 1.5 4.2 ِصش

 0.2 0.2 ٚذرضّٓ ٘ٛٔغ وٛٔغ ِٚىاٚ -اٌص١ٓ
 0.5 0.3 إٌٙذ

 5.5 6.8 ا١ٌاتاْ
 0.6 0.5 تاوغراْ

 0.0 0.0 عٕغافٛسج
 0.0 0.0 ذشو١ا

 0.8 0.5  وٛس٠ا اٌجٕٛت١ح
 0.2 0.1 تٕجالدػ

 2.7 2.6 اٌّا١ٔا
 10.2 12.2 اٌٍّّىح اٌّرذذج

 0.8 0.7 ج١ىاتٍ
 0.0 0.0 ا١ٌٛٔاْ
 8.3 7.2 فشٔغا
 0.5 0.8 لثشص

 0.1 0.1 ٌخشرا٠ٓ
 0.1 0.1  ا٠شٌٕذا

 0.0 0.0  ع٠ٛغشا
 0.1 0.1  ا٠طا١ٌا

 0.1 0.1  اعثا١ٔا
 3.3 3.1 ٌٕ٘ٛذا

 0.8 0.0 تّٕا
 2.2 2.0 اٌٛال٠اخ اٌّرذذج

 0.1 0.1  تشِٛدا
 0.1 0.2 وٕذا

 11.8 10.0 اعرشا١ٌا
 0.1 0.1 ٍغاس٠ات

 37.4 34.9 ** اخرى

 100 100 انًجًـــىع

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *
  تشًم انًثيؼاخ انؼقاريح نغير انًقيًيٍ **
   أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:    
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 *انحافظح حسة انُشاط االقتصادي في ستثًاراخ الانتىزيغ انُسثي ن :6جذول 

 0211 َهايح 0212 َهايح  انثيــاٌ

              —  %— 

 6.2 2.4 اٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء

 54.8 60.9 اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓ

 39.1 36.7 اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّاي

 100 100 انًجًـــىع 

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:

 

 *انحافظح حسة انُشاط االقتصادي في ستثًاراخ اال :5جذول 

 0211 َهايح 0212 َهايح  انثيــاٌ

 —ْ ٌم١ّح تا١ٌٍّٛا —        

 238 76 اٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء

 2,122 1,901 اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓ

 1,514 1,146 اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّاي

 244,8 24055 انًجًـــىع 

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *

 أتىظثي –اإلحصاء يركس  انًصذر:
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 *ستثًاراخ االخري حسة انُشاط االقتصادي اال :7جذول 

 0211 َهايح 0212 َهايح  انثيــاٌ

 —ْ ٌم١ّح تا١ٌٍّٛا —      

 106 83 ػاخ االعرخشاج١ح اٌصٕا

 1,746 1,704 اٌصٕاػاخ اٌرذ١ٍ٠ٛح 

 12,639 12,369 اٌىٙشتاء ٚاٌغاص ٚا١ٌّاٖ 

 966 1,118 اٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء

 43 37 ذجاسج اٌجٍّح ٚاٌرجضئح ٚخذِاخ اإلصالح 

 13,209 14,813 إٌمً ٚاٌرخض٠ٓ ٚاالذصاالخ 

 139,397 119,878 اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓ

 11,547 10,932 ٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّايا

 01 9 اٌرؼ١ٍُ 

 0,04445 0414082 انًجًـــىع 

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *

 أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:
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 *ستثًاراخ االخري حسة انُشاط االقتصادي الانتىزيغ انُسثي ن :8جذول 

 0211 َهايح 0212 َهايح  انثيــاٌ

              —  %— 

 0.1 0.1 اٌصٕاػاخ االعرخشاج١ح 

 1.0 1.1 اٌصٕاػاخ اٌرذ١ٍ٠ٛح 

 7.0 7.7 اٌىٙشتاء ٚاٌغاص ٚا١ٌّاٖ 

 0.5 0.7 اٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء

 4.7 9.9  إٌمً ٚاٌرخض٠ٓ ٚاالذصاالخ

 44.7 47.7 اٌّؤعغاخ اٌّا١ٌح ٚاٌرؤ١ِٓ

 7.7 7.6 اٌؼماساخ ٚخذِاخ األػّاي

 100 100 انًجًـــىع 

 تسثة انتقريةانًثيُح قذ ال تساوي انًجًىع  اآلرقاو *

أتىظثي –يركس اإلحصاء  انًصذر:  
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 ًالحظاخ انفُيحان

 االستثًار األجُثي في إيارج أتىظثي

شًّ وافح ِٕشآخ االعرثّاس ، 3122ٚ  3121ٌٍغٕٛاخ أتٛظثٟ" ِغذا  ١ِذا١ٔا   –أجشٜ "ِشوض اإلدصاء  

ٌرؼشف ػٍٝ ٚرٌه تٙذف اا١ٌّذا١ٔح ٌٙزٖ إٌّشآخ،  اخفٟ إِاسج أتٛظثٟ ِٓ خالي اٌض٠اس األجٕثٟ

 فٟ داخً إِاسج أتٛظثٟ. ٌرؼشف ػٍٝ دم١مح ٚدجُ االعرثّاساٌّؤعغاخ ٚااألٔشطح اٌرٟ ذمَٛ تٙا 

 انًسـح:َطـاق 

إٌّشآخ االلرصاد٠ح، اٌزٞ ٠رىْٛ ِٓ إٌّشآخ اٌرٟ  ذُ اٌذصٛي ػٍٝ إطاس ٘زا اٌّغخ ِٓ خالي إطاس

 ٚجذخ تٙا اعرثّاساخ أجٕث١ح.

 أسهىب انًسـح :

 ذُ اعرٙذاف وافح إٌّشآخ اٌرٟ ٚسدخ تٙا ِغاّ٘ح أجٕث١ح فٟ سأط اٌّاي.

  أهًيــح انًسح و أهذافه :

ثٟ اٌّثاشش فٟ أتٛظثٟ تئجشاء ِغخ ١ِذأٟ شًّ وافح ِٕشآخ االعرثّاس األجٕ –لاَ ِشوض اإلدصاء 

إِاسج أتٛظثٟ، ٚذُ رٌه ِٓ خالي اعرّاسج خاصح أػذخ ٌٙزا اٌغشض ٚفك اٌّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح اٌّرثؼح فٟ 

 إدصاءاخ االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش.

 

 األهذاف

 .اٌرؼشف ػٍٝ دجُ االعرثّاساخ األجٕث١ح فٟ إِاسج أتٛظثٟ  .2

 ٠ح.اٌرؼشف ػٍٝ ذٛص٠غ ٘زٖ االعرثّاساخ ػٍٝ األٔشطح االلرصاد .3

 اٌرؼشف ػٍٝ ِصادس ٘زٖ االعرثّاساخ ٚدجّٙا. .4

 اٌرؼشف ػٍٝ ِغاّ٘ح ٘زٖ االعرثّاساخ فٟ ذٛف١ش فشص اٌؼًّ ٚخاصح ٌٍّٛاط١ٕٓ. .5

 ِؼشفح دٚس ٘زٖ االعرثّاساخ فٟ ٔمً اٌرىٌٕٛٛج١ا اٌذذ٠ثح. .6

ذٛف١ش اٌث١أاخ اٌالصِح اٌرٟ ذغاػذ جٙاخ االخرصاص فٟ اذخار اٌمشاساخ إٌّاعثح ٌجزب  .7

 اساخ األجٕث١ح ٚاٌرؼش٠ف تفشص االعرثّاس اٌّرادح تاإلِاسج.االعرثّ

ِٚؼشفح أٞ ذٛعغ أٚ  فٟ االِاسجذٛف١ش ت١أاخ ػٓ دٚس اٌّغرثّش٠ٓ األجأة فٟ ذٕش١ظ اٌرجاسج  .8

 ذغ١١ش فٟ ٔٛع ٔشاطُٙ فٟ اٌّغرمثً.
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 انًثاشر  تؼريف االستثًار األجُثي

ٔٛاع االعرثّاس اٌذٌٟٚ اٌزٞ ٠ؼىظ دصٛي و١اْ ٠ؼشف االعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش ػٍٝ أٔٗ ٔٛع ِٓ أ

ِم١ُ فٟ الرصاد ِا ػٍٝ ِصٍذح دائّح فٟ ِؤعغح ِم١ّح فٟ الرصاد آخش. ٚ ٠شاس إٌٝ اٌى١اْ 

 ،«ِؤعغح االعرثّاس اٌّثاشش»، ٚإٌٝ اٌّؤعغح تاصطالح «اٌّغرثّش اٌّثاشش»اٌّم١ُ تاصطالح 

اٌّغرثّش اٌّثاشش ِٚؤعغح االعرثّاس اٌّثاشش، ٚذؼٕٟ اٌّصٍذح اٌذائّح ٚجٛد ػاللح ط٠ٍٛح األِذ ت١ٓ 

 ٚدسجح وث١شج ِٓ اٌرؤث١ش ِٓ جأة اٌّغرثّش ػٍٝ إداسج اٌّؤعغح.

ٌرغ١١ش فٟ اٌم١ّح اٌّمذسج ٌالعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش فٟ إٌشاط االلرصادٞ "اٌؼماساخ ٚخذِاخ ا

٠ؼىظ اٌرغ١١ش اٌذا١ٌح  اٌّشجؼ١ح إٌٝ ٔٙا٠ح اٌغٕحاٌغاتمح األػّاي اٌرجاس٠ح" ِٓ ٔٙا٠ح اٌغٕح اٌّشجؼ١ح 

٘زا  ٚفٟأتٛ ظثٟ ِٓ اٌّم١ّ١ٓ إٌٝ غ١ش اٌّم١ّ١ٓ خالي اٌغٕح اٌّشجؼ١ح. إلِاسج ٠ح اٌؼماس ّث١ؼاخاٌفٟ 

ِغرثؼذ اٌؼماساخ فٟ ٔٙا٠ح وً عٕح ِشجؼ١ح  ٠ح ٌالعرثّاس األجٕثٟ اٌّثاشش فٟاٌم١ّح اٌرمذ٠ش اٌرمش٠ش

اضافح إٌٝ اعرثؼاد إٌٝ اٌّم١ّ١ٓ  أتٛ ظثٟفٟ اِاسج  اٌّم١ّ١ٌٓغ١ش اٌرغ١١ش فٟ اٌٍّى١ح اٌؼماس٠ح  ِٕٙا

 .ذؼذ٠الخ ذغ١شاخ األعؼاس

 انحافظح في ستثًاراخاالتؼريف 

، عُٙ ٚعٕذاخ اٌذ٠ٓاألصٛي ٚاٌخصَٛ ٟ٘ اٌّصٕفح ضّٓ األالعرثّاساخ اٌذافظح ٚاٌّىٛٔاخ اٌشئ١غ١ح 

ذمغُ عٕذاخ ٚ ،األعٛاق اٌّا١ٌحفٟ  ِٕظُ تشىً)أٚ لاتٍح ٌٍرذاٚي(  ِرذاٌٚحػادج ِا ذىْٛ ٚوالّ٘ا 

  عرثّاساخ أخشٜ فٟ ٘زا اٌرمش٠ش.االوجضء ِٓ عجٍد د١ث  .صىٛن ِا١ٌحإٌٝ عٕذاخ ٚ اٌذ٠ٓ

 اخ األخريتؼريف االستثًار

اٌّثاشش أٚ األجٕثٟ االعرثّاس غ١ش اٌّشٌّٛح فٟ اٌج١ّغ اٌّؼاِالخ اٌّا١ٌح  ذضُاالعرثّاساخ األخشٜ 

 . اٌذافظحاعرثّاساخ 

 

ٌىرشٟٚٔ ٌٍّشوض; ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ دٛي اإلدصاءاخ االلرصاد٠ح، ٠شجٝ اٌّٛلغ اإلّض٠ٌ

http://www.scad.ae 
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  انًسـؤونيح

اتٛظثٟ ٠ثزي وً اٌجٙذ ٚاٌؼٕا٠ح فٟ إػذاد اإلدصاءاخ اٌشع١ّح، فئْ  -ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ِشوض اإلدصاء

ٞ ضّأاخ تؤْ اٌّؼٍِٛاخ أٚ اٌث١أاخ أٚ اإلدصاءاخ اٌرٟ ٠مذِٙا خا١ٌح ِٓ األخطاء. ٚال اٌّشوض ال ٠ؼطٟ أ

أٞ خغائش أٚ أضشاس ذٍذك تاٌّغرخذ١ِٓ جُشاء االعرخذاَ اٌّثاشش أٚ غ١ش ٠ؼرثش اٌّشوض ِغؤٚال  ػٓ 

١ِٓ اٌّثاشش ٌإلدصاءاخ اٌّمذِح ػٍٝ اٌّٛلغ تذغٓ ١ٔح ِٓ لثً ِشوض اإلدصاء. ٚػ١ٍح فئْ اٌّغرخذ

 ُ٘ اٌّغؤٌْٚٛ ػٓ ذذذ٠ذ ٚلد اعرخذاُِٙ ٌٙزٖ اإلدصاءاخ ٚو١ف١رٗ ألٞ أغشاض تؼ١ٕٙا.
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