
 



 المحتويـات

لمدن والمناطق لإلجمالي التراكمي للمنشآت العاملة با التوزيع الجغرافي: األولالقسم 
 1 .13/31/1212حتى الصناعية 

التوزيع الجغرافي لإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة بالمدن والمناطق  -3-3
 1  .13/31/1212الصناعية حتى 

التراكمي للتكاليف االستثمارية للمنشآت العاملة لإلجمالي  الجغرافيالتوزيع  -3-1
 5  .13/31/1212بالمدن والمناطق الصناعية حتى 

بالمدن والمناطق  للمنشآت العاملةالتوزيع القطاعي لإلجمالي التراكمي القسم الثاني: 
 .13/31/1212الصناعية حتى 

8 

لة بالمدن والمناطق التوزيع القطاعي لإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العام -1-3
 8  .13/31/1212الصناعية حتى 

التوزيع القطاعي لإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية للمنشآت العاملة  -1-1
 33  .13/31/1212بالمدن والمناطق الصناعية حتى 

 31 المالحق اإلحصائية:القسم الثالث: 

لمنشآت العاملة بالمدن كمي للإلجمالي الترابالتوزيع الجغرافي ملحق إحصائي  -1-3
 35 .13/31/1212حتى  (منطقة 31)والمناطق الصناعية 

بالمدن  العاملة لمنشآتلالتراكمي التوزيع القطاعي لإلجمالي ملحق إحصائي ب -1-1
 11-12 .13/31/1212حتى  صناعة( 581)والمناطق الصناعية 
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 في مصر الصناعات التحويلية تاتجاها
 (13/31/1212حتى بالمدن والمناطق الصناعية )المنشآت العاملة 

============================= 

القـاطرة  ويكـون قـادر علـى المنافسـة عالميـا   ومسـتدا مجتمـع صـناعي قـو   خلقلالمصرية سعى الحكومة  في ضوء
 ،نتجــات المصــريةوزيــادة القــدرات التنافســية للمتهيئــة المنــام المالئــم للتنميــة الصــناعية مــخ لــالل الرئيســية للنمــو 

تشـــجيع اســـتخدا  ثحـــدن التكنولوجيـــات و  ،وزيـــادة مســـتويات الجـــودة اإلنتـــا تكـــاليف التأكيـــد علـــى ضـــرورة ل ـــ  
  .محافظاتبكافة الالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

ثهمها في جمع وتحليل  وانطالقا  مخ التصاصات اإلدارة المركزية لإلحصاء والتقارير والنشر اإللكتروني، والتي تتمثل
في صـورة تقـارير دوريـة وتوفير المعلومات للسادة المختصيخ البيانات وإعداد المؤشرات واألدلة اإلحصائية المختل ة 

شهرية وربع سنوية وسنوية يتم نشرها وإتاحتها للجهات المعنية بهدف دعم اتخاذ القرارات المختل ة، وتطبيقا  لشعار 
 "الجودة طريق التميز".

التوزيع  في قسمه األوليتضمخ تقد  اإلدارة المركزية لإلحصاء والتقارير والنشر االلكتروني هذا التقرير الذ  
إجمالي حيث بلغ ، 13/31/1212حتى للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية التراكمي  الجغرافي لإلجمالي

منطقة، كما بلغ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت  31عدد المدن والمناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية 
مليار جنيه. ويالحظ وجود تركز  115.282منشأة بإجمالي تكاليف استثمارية  32613المقامة بهذه المدن والمناطق 

مخ  %81.81منطقة صناعية بـ  35في إجمالي عدد المنشآت المقامة بالمدن والمناطق الصناعية، حيث تساهم 
 . 13/31/1212اكمي لعدد المنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية حتى اإلجمالي التر 

التوزيع القطاعي لإلجمالي التراكمي للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية حتى  الثانييتضمخ القسم و 
مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت  %11.21صناعة بنحو  31تساهم ثهم حيث يالحظ ، 13/31/1212
صناعة "ملبوسات جاهزة متنوعة" مخ ثقمشة  . وتأتي13/31/1212عاملة في المدن والمناطق الصناعية حتى ال

مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة  %1.13منشأة، وبأهمية نسبية  143في المرتبة األولى بـ 
عات كل مخ روالت وثكياس تليها صنا .صناعة( 181)تعمل في منشأة  32613بالصناعات التحويلية البالغ 
 131منشأة(، منتجات لدائخ متنوعة ) 131منشأة(، ثثان لشبي متنوع ) 131وعبوات وصناديق بالستيك )

، %1.23، %1.11، %1.17منشأة( بأهمية نسبية  371منشأة(، م اتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية )
 .13/31/1212ة بالصناعات التحويلية حتى مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العامل 3.61%

بالمدن لمنشآت العاملة لإلجمالي التراكمي التوزيع الجغرافي لملحقا  إحصائيا  لكل مخ الثالث ويتضمخ القسم 
حتى  صناعة( 581)القطاعي لإلجمالي التراكمي لهذه المنشآت ، التوزيع منطقة( 31)والمناطق الصناعية 

13/31/1212. 
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ـــالي التراكمـــي : األولالقســـم  ـــي لإلجم ـــع الجغراف ـــدن لالتوزي ـــة بالم لمنشـــآت العامل
 :13/31/1212والمناطق الصناعية حتى 

بالمـــدن والمنـــاطق العاملـــة لإلجمـــالي التراكمـــي لعـــدد المنشـــآت  الجغرافـــيالتوزيـــع  -3-3
 :13/31/1212الصناعية حتى 

 حتىمنطقة  31ة بلغ إجمالي عدد المدن والمناطق الصناعية في جمهورية مصر العربي 
 32613المنشآت المقامة بهذه المدن والمناطق بلغ اإلجمالي التراكمي لعدد ، كما ي13/31/1212

. ويالحظ وجود 13/31/1212مليار جنيه حتى  115.282منشأة بإجمالي تكاليف استثمارية 
 قةمنط 35تركز في إجمالي عدد المنشآت المقامة بالمدن والمناطق الصناعية، حيث تساهم 

مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية  %81.81صناعية بـ 
منشأة وبأهمية نسبية  1213ثكتوبر في المرتبة األولى بـ  6. وتأتي مدينة 13/31/1212حتى 

 1222مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت، تليها كل مخ مدينة العبور الصناعية ) 33.21%
منشأة(، مدينة بدر  612منشأة(، القاهرة الجديدة ) 3523ة(، مدينة العاشر مخ رمضان )منشأ
على الترتيب مخ اإلجمالي  %1.88، %6.21، %31.13، %38.32بأهمية نسبية منشأة(  538)

 .13/31/1212 حتىلعدد المنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية التراكمي 

 مخ إجمالي  %1.11منشأة وبأهمية نسبية  113السادسة بـ  جاءت مدينة السادس في المرتبة
، تليها كل مخ منطقة 13/31/1212حتى عدد المنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية 

منشأة(، المنطقة الصناعية ببياض  161منشأة(، مدينة بر  العرب الجديدة ) 125ثبورواش )
، %1.18، %1.53بأهمية نسبية ، منشأة( 382مايو ) 35منشأة(، مدينة  128العرب )
على الترتيب مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة بالمدن والمناطق  3.63%، 3.36%

 .13/31/1212حتى الصناعية 

  منشأة  321في المرتبة الحادية عشر بـ  المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد الرسوةجاءت
حتى العاملة بالمدن والمناطق الصناعية  مخ إجمالي عدد المنشآت %3.61وبأهمية نسبية 

منشأة(، المنطقة الصناعية بالقطامية  352، تليها كل مخ مدينة دمياط الجديدة )13/31/1212
منشأة(،  333) بالكوثر الصناعية المنطقةمنشأة(،  318منشأة(، مدينة الصالحية ) 312)
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اإلجمالي التراكمي لعدد على الترتيب مخ  %3.31، %3.12، %3.18، %3.13بأهمية نسبية 
 .13/31/1212حتى المنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية 

 (3شكل رقم )
 لإلجمالي التراكمي  التوزيع الجغرافي

 13/31/1212 حتىالمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية  لعدد

6 أكتوبر

19.03%

مدينة العبور الصناعية

18.90%

العاشر من رمضان

14.21%

القاهرة الجديدة

6.03%

مدينة بدر

4.88%

مدينة السادات

4.23%
أبورواش

2.59%

مدينة برج العرب الجديدة

2.48%

المنطقة الصناعية ببياض ال

عرب

1.96%

15 مايو

1.69%

المنطقة الصناعية جنوب 

بورسعيد الرسوة

1.63%

مدينة دمياط الجديدة

1.41%

المنطقة الصناعية بالقطامية

1.38%
مدينة الصالحية

1.30%
المنطقة الصناعية بالكوثر

1.12%

أخرى

17.17%
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 (3جدول رقم )
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بالمـدن العاملـة لمنشـآت ليف االستثمارية لللتكالإلجمالي التراكمي  الجغرافيالتوزيع  -3-1
 :13/31/1212والمناطق الصناعية حتى 

  للتكاليف االستثمارية للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية اإلجمالي التراكمي بلغ
 %32.85 منطقة صناعية على 35، وتستحوذ ثهم 13/31/1212مليار جنيه حتى  115.282

 حتىلمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية اليف االستثمارية لللتكمخ اإلجمالي التراكمي 
بإجمالي تكاليف استثمارية  في المرتبة األولى مدينة العاشر مخ رمضان. وتأتي 13/31/1212

للتكاليف االستثمارية،  مخ اإلجمالي التراكمي %15.33وبأهمية نسبية  مليار جنيه 326.212
مليار  18.125مليار جنيه(، مدينة العبور الصناعية ) 36.811ثكتوبر ) 6تليها كل مخ مدينة 

 36.818مليار جنيه(، منطقة النهضة الصناعية وتوسعاتها ) 11.361مدينة السادات ) جنيه(،
على الترتيب مخ اإلجمالي  %1.36، %2.52، %33.11، %11.28بأهمية نسبية  مليار جنيه(
 .13/31/1212حتى العاملة بالمدن والمناطق الصناعية للتكاليف االستثمارية للمنشآت التراكمي 

  مليار  31.161جاءت مدينة بر  العرب الجديدة في المرتبة السادسة بإجمالي تكاليف استثمارية
المنطقة مخ اإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية، تليها كل مخ  %1.18جنيه وبأهمية نسبية 
مليار  31.112) الصالحيةمليار جنيه(، مدينة  31.838) السويس لليح غرب االقتصادية شمال

بأهمية مليار جنيه(  3.318) مدينة بدرمليار جنيه(،  32) 3/13المنطقة الصناعية جنيه(، 
على الترتيب مخ اإلجمالي التراكمي للتكاليف  %1.35، %1.15، %1.32، %1.15نسبية 

 .13/31/1212ية حتى االستثمارية للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناع

  مليار جنيه  6.861بإجمالي تكاليف استثمارية في المرتبة الحادية عشر  منطقة ثبورواشجاءت
المنطقة مخ اإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية، تليها كل مخ  %3.63وبأهمية نسبية 

مليار جنيه(،  5.211) دمياط الجديدةمليار جنيه(، مدينة  5.211) وتوسعاتها بعتاقة الصناعية
مليار جنيه(  1.531) المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد الرسوةمليار جنيه(،  1.623) القاهرة الجديدة
للتكاليف على الترتيب مخ اإلجمالي التراكمي  %2.81، %3.28، %3.38، %3.15بأهمية نسبية 

 .13/31/1212االستثمارية للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية حتى 
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 (1شكل رقم )
 لإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية  التوزيع الجغرافي

 13/31/1212 حتىلمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية ل

العاشر من رمضان

25.11%

6 أكتوبر

22.78%

مدينة العبور الصناعية

11.34%

مدينة السادات

7.57%

منطقة النهضة الصناعية 

وتوسعاتها

3.96%

مدينة برج العرب الجديدة

3.38%

المنطقة االقتصادية 

شمال غرب خليح السويس

3.25%

مدينة الصالحية

2.90%

المنطقة الصناعية 1/31

2.35%

مدينة بدر

2.15%

أبورواش

1.61%

المنطقة 

الصناعية بعتاقة وتوسعاتها

1.35%

مدينة دمياط الجديدة

1.18%
القاهرة الجديدة

1.08%

المنطقة الصناعية جنوب 

بورسعيد الرسوة

0.83%

أخرى

9.15%
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 (1جدول رقم )

األهمية النسبيةعدد المنشآتالمنطقةم
التكاليف االستثمارية

)مليار جنيه(
األهمية النسبية

%106.74025.11%150914.21العاشر من رمضان1

%96.83422.78%6202119.03 أكتوبر2

%48.20511.34%200718.90مدينة العبور الصناعية3

%32.1637.57%4494.23مدينة السادات4

%16.8483.96%70.07منطقة النهضة الصناعية وتوسعاتها5

%14.3633.38%2632.48مدينة برج العرب الجديدة6

%13.8183.25%500.47المنطقة االقتصادية شمال غرب خليح السويس7

%12.3272.90%1381.30مدينة الصالحية8

%10.0002.35%30.03المنطقة الصناعية 91/31

%9.1482.15%5184.88مدينة بدر10

%6.8621.61%2752.59أبورواش11

%5.7421.35%960.90المنطقة الصناعية بعتاقة وتوسعاتها12

%5.0331.18%1501.41مدينة دمياط الجديدة13

%4.6011.08%6406.03القاهرة الجديدة14

%3.5130.83%1731.63المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد الرسوة15

829978.14%386.19890.85%

232221.86%38.8829.15%

10621100%425.080100%

المصدر: حسبت بواسطة الباحث من بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اإلجمالي التراكمي

اإلجمالي

أخرى

التوزيع الجغرافي لإلجمالي التراكمي للتكاليف االسثتمارية

للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية حتى 2020/12/31
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المـــدن التوزيـــع القطـــاعي لإلجمـــالي التراكمـــي للمنشـــآت العاملـــة ب: الثـــانيالقســـم 
 :13/31/1212حتى والمناطق الصناعية 

بالمـــدن والمنـــاطق العاملـــة القطـــاعي لإلجمـــالي التراكمـــي لعـــدد المنشـــآت التوزيـــع  -1-3
 :13/31/1212الصناعية حتى 

 وبأهمية  ،منشأة 113في المرتبة األولى بـ مخ ثقمشة  "ة "ملبوسات جاهزة متنوعةجاءت صناع
بالغ مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة بالصناعات التحويلية ال %1.13نسبية 
، تليها صناعات كل مخ روالت 13/31/1212حتى  صناعة( 581)تعمل في  منشأة 32613

ات ، منتجمنشأة( 131) ثثان لشبي متنوعمنشأة(،  135)وثكياس وعبوات وصناديق بالستيك 
بأهمية  منشأة( 323، م اتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية )منشأة( 131لدائخ متنوعة )

العاملة  مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت %3.63، %1.23، %1.35، %1.32نسبية 
 .13/31/1212حتى  بالصناعات التحويلية

  وبأهمية  ،منشأة 363بـ  السادسةفي المرتبة مستحضرات التجميل الكيميائية ة صناعجاءت
ى حتمخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة بالصناعات التحويلية  %3.53نسبية 

، منشأة( 362) تعبئة وتغليف المواد الغذائية المختل ة ، تليها صناعات كل مخ13/31/1212
 311) تشغيل )تقطيع، صقل، تشكيل( األحجار الطبيعية، منشأة( 318) منسوجات متنوعة

، %3.53بأهمية نسبية  منشأة( 313) ثجزاء معدنية مغذية لصناعات مختل ةمنشأة(، 
العاملة بالصناعات التحويلية اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت  مخ 3.13%، 3.16%، 3.13%
 .13/31/1212حتى 

 وبأهمية نسبية  ،منشأة 335بـ  الحادية عشرفي المرتبة " ثثان معدني متنوعة "جاءت صناع
حتى مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة بالصناعات التحويلية  3.28%
ثنابيب ومواسير منشأة(،  331) ثبواب وشبابيك لشبمخ  ، تليها صناعات كل13/31/1212

 333) للط وتعبئة -األسمدة المركبة والمخلبية والورقية ، منشأة( 333) ولراطيم مخ البالستيك
منشأة(  38) البقسماط والبسكويت بأنواعه وغير ذلك مخ منتجات المخابز الجافةمنشاة(، 



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 3 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

مخ اإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت  %2.31، %3.215، %3.215، %3.255بأهمية نسبية 
 .13/31/1212حتى العاملة بالصناعات التحويلية 

 (1شكل رقم )
 التوزيع القطاعي لإلجمالي التراكمي 

 13/31/1212 حتى العاملة بالمدن والمناطق الصناعيةلعدد المنشآت 

أخرى

74.97%

البقسماط والبسكويت بأنواعه وغير 

ذلك من منتجات المخابز الجافة

0.92%

األسمدة المركبة والمخلبية والورقية 

)خلط وتعبئة(

1.045%

أنابيب ومواسير وخراطيم من 

البالستيك

1.045%

أبواب وشبابيك خشب

1.055%

أثاث معدني متنوع

1.08%

أجزاء معدنية مغذية لصناعات مختلفة

1.21%

تشغيل )تقطيع، صقل، 

تشكيل(األحجار الطبيعية

1.36%

منسوجات متنوعة

1.39%

تعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة

1.51%

مستحضرات التجميل الكيميائية

1.59%

مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات 

الكهربائية

1.69%

منتجات لدائنية متنوعة

2.01%

أثاث خشبي متنوع

2.95%

روالت وأكياس وعبوات وصناديق 

بالستيك

2.97%

ملبوسات جاهزة متنوعة من أقمشة

3.21%
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المدن العاملة ب يف االستثمارية للمنشآتالتوزيع القطاعي لإلجمالي التراكمي للتكال -1-1
 :13/31/1212والمناطق الصناعية حتى 

 مليار جنيه 31.132المرتبة األولى بقيمة في  "درفلة الحديد على السالخ"صناعة  جاءت، 
مخ اإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية للصناعات التحويلية البالغ  %1.32وبأهمية نسبية 

 األدوية البشريةكل مخ صناعات ، تليها 13/31/1212حتى جنيه  رمليا 115.282نحو 
، مليار جنيه( 32.183) روالت وثكياس وعبوات وصناديق بالستيكمليار جنيه(،  33.112)

 منتجات الحديد الوسيطة مخ الخردةمليار جنيه(،  8.123) مستحضرات التجميل الكيميائية
على الترتيب مخ  %3.88، %3.32، %1.11، %1.61 بأهمية نسبيةمليار جنيه(  8.222)

 .13/31/1212حتى للصناعات التحويلية اإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية 

  في المرتبة  "مطلية لدى الغير - صنع وتجميع ثتوبيسات وسيارات متنوعة "جاءت صناعة
مي للتكاليف مخ اإلجمالي التراك %3.85وبأهمية نسبية  ،مليار جنيه 2.813بقيمة  السادسة

منتجات ن طية كل مخ صناعات ، تليها 13/31/1212حتى االستثمارية للصناعات التحويلية 
 مركبات وعناصر كيميائية غير عضوية ثساسيةمليار جنيه(،  2.156) متنوعة )وقود، غازات(

 ثنابيب ومواسير ولراطيممليار جنيه(،  2.216) منتجات لدائنية متنوعة، مليار جنيه( 2.312)
على  %3.58، %3.66، %3.68، %3.21 بأهمية نسبيةمليار جنيه(  6.233) مخ البالستيك

 .13/31/1212حتى للصناعات التحويلية الترتيب مخ اإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية 

  الحادية عشرفي المرتبة  "طحخ الحبوب إلنتا  الدقيق ثو الجريش ثو الطحيخ"جاءت صناعة 
مخ اإلجمالي التراكمي للتكاليف االستثمارية  %3.12وبأهمية نسبية  ،ليار جنيهم 5.811بقيمة 

األسالك والكابالت مخ النحاس كل مخ صناعات ، تليها 13/31/1212حتى للصناعات التحويلية 
م اتيح التوزيع والتحكم واللوحات مليار جنيه(،  5.221) واأللومنيو  والمعزولة بالبالستيك

)عادى، مقاو  للكبريتات، سريع،   الرماد  سمنت البورتالندألا، مليار جنيه( 5.612) الكهربائية
مليار  5.111) ثجزاء معدنية مغذية لصناعات مختل ةمليار جنيه(،  5.523) حديد ،..الخ(

على الترتيب مخ اإلجمالي التراكمي  %3.18، %3.13، %3.11، %3.16 بأهمية نسبيةجنيه( 
 .13/31/1212حتى ناعات التحويلية للصللتكاليف االستثمارية 
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 (1شكل رقم )
 ي التراكمي للتكاليف االستثماريةالتوزيع القطاعي لإلجمال

 13/31/1212حتى  للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية

أخرى

72.77%

أجزاء معدنية مغذية لصناعات مختلفة

1.28%

االسمنت البورتالندي الرمادى 

)عادى، مقاوم للكبريتات، سريع، 

حديدي،..الخ(

1.31%

مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات 

الكهربائية

1.33%

األسالك والكابالت من النحاس 

واأللومنيوم والمعزولة بالبالستيك

1.36%

طحن الحبوب إلنتاج الدقيق أو 

الجريش أو الطحين 

1.37%

أنابيب ومواسير وخراطيم من 

البالستيك

1.58%

منتجات لدائنية متنوعة

1.66%

مركبات وعناصر كيميائية غير 

عضوية أساسية

1.68%

منتجات نفطية متنوعة )وقود، غازات(

1.73%

صنع وتجميع أتوبيسات وسيارات 

متنوعة )مطلية لدى الغير(

1.85%

منتجات الحديد الوسيطة من الخردة

1.88%

مستحضرات التجميل الكيميائية

1.97%

روالت وأكياس وعبوات وصناديق 

بالستيك

2.42%

األدوية البشرية

2.64%

درفلة الحديد على الساخن

3.17%
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 الثالثالقسم 
 المالحق اإلحصائية
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 ملحق إحصائي 
 جمالي التراكمي بالتوزيع الجغرافي لإل

 لمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعيةل
 13/31/1212تى منطقة( ح 31)
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 (3جدول رقم )

األهمية النسبيةعدد المنشآتالمنطقةم
التكاليف االستثمارية

)مليار جنيه(
األهمية النسبية

%96.83422.78%6202119.03 أكتوبر1

%48.20511.34%200718.90مدينة العبور الصناعية2

%106.74025.11%150914.21العاشر من رمضان3

%4.6011.08%6406.03القاهرة الجديدة4

%9.1482.15%5184.88مدينة بدر5

%32.1637.57%4494.23مدينة السادات6

%6.8621.61%2752.59أبورواش7

%14.3633.38%2632.48مدينة برج العرب الجديدة8

%2.2210.52%2081.96المنطقة الصناعية ببياض العرب9

%0.5340.13%151801.69 مايو10

%3.5130.83%1731.63المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد الرسوة11

%5.0331.18%1501.41مدينة دمياط الجديدة12

%0.4460.10%1471.38المنطقة الصناعية بالقطامية13

%12.3272.90%1381.30مدينة الصالحية14

%0.1470.03%1191.12المنطقة الصناعية بالكوثر15

%1.0150.24%1121.05المنطقة الصناعية بكوم أوشيم16

%5.7421.35%960.90المنطقة الصناعية بعتاقة وتوسعاتها17

%1.5340.36%850.80المنطقة الصناعية جنوب غرب جمصة18

%1.1300.27%750.71المنطقة الصناعية بالمطاهرة19

%1.5120.36%720.68مدينة النوبارية الجديدة20

المصدر: حسبت بواسطة الباحث من بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

التوزيع الجغرافي لإلجمالي التراكمي لعدد المنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية حتى 2020/12/31
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 ملحق إحصائي 
 لإلجمالي التراكمي  القطاعيبالتوزيع 

 للمنشآت العاملة بالمدن والمناطق الصناعية
 13/31/1212حتى ( صناعة 581)
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           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 11 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (31جدول رقم )



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 15 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (35جدول رقم )



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 16 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (36رقم ) جدول



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 12 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (32جدول رقم )

 



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 18 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (38جدول رقم )

 
 



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 13 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (33جدول رقم )

 
 



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 12 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (12جدول رقم )

 
 



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 13 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (13جدول رقم )

 
 



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 11 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (11جدول رقم )



           0202مارس   –( 8) العدد                                                                مصر                     في الصناعات التحويليةاتجاهات 
 

 - 11 - االلكتروني والنشر والتقارير لإلحصاء المركزية اإلدارة                                                                               الرقمي والتحول المعلومات نظم قطاع

 (11جدول رقم )

 
 


