 ٪6.7زيادة يف قيمة اإلنتاج الصناعي للقطاع العام  /األعمال العام والقطاع اخلاص
للربع األول (يناير /مارس) عام  1026مقارنة بالربع األول عام 1022
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليومم

املمافو

" 1026 / 22 /النشورة الربوع وونمية احصواء

اانتاج الصناعى ملنشآت القطاع العام  /ااعمال العام ومنشآت القطاع اخلاص" التى يعمل بها  12مشتغوو فوثك ر عو
الربوع األول(يناير  /مارس) عام 1026وم أهم املؤشرات مايلى:
 بلغت قيمة اإلنتاج الصنوواعي (بدون البرتول) 44.1مليار جني خ ل الربوووع األول لعوووام  1026مقابل  11.4مليار جني
خ ل الربع الرابع لعام  1022بنابة زيادة قوووودرها  , ٪6.2بينوووما كووانووت قيموووة انتوواج الربوووع األول لعام 1022
( الربع املماثل ) 11.3مليار جني بناب زيادة قدرها . ٪6.7

التمزيع النابى ألهم اانشطة ااقتصادية

٪
20



مي ل نشاط فحم الكمك و املنتجات النفطيو اهوم اانشوطة

25

14.50

الصناعى يلي نشاط صناعة املنتجات الغذائية بنابة ٪22.4
ثم نشاط صناعة احلديد والصلب بنابة .٪2.3
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أهووم األنووشووطووووة

النابة امجاىل اانتاج

ااقتصادية حيو ياواهم بناوبة  ٪21.7مو قيموة اانتواج
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امل بس اجلاهزة


3

بلغوووت قيموووة اانتووواج لصوووناعة امل بوووس اجلووواهزة
 2.1م لووويار جنيوووو للربووع الرابع عام  1022بنابة زيادة

1

قدرهوووووووا  ٪21.1بينما بلغت قيمة اانتواج  2.4مليوووار
جنيوووو للربوووووع األول عوووووام  1022بناوووووبة زيووووواد

0
الربع األول
2016

قدرهوووووووا . %22.1

القيمة باملليار جنية

 1.2مليووار جنيوو للربووووع األول عووووام  1026مقوووابوول

2

الربع األول
2015

الربع الرابع
2015

السنـــــوات



صناعة املماد و املنتجات الكيماوي

 4.6مليوووووار جني للربووع األول عوووام  1026مقوابووووول

8

 4.2مليارجنيوو للربووع الرابووع عووام  1022بناووبة زيووادة

6

قودرهوووا  ٪ 2.4بينمووووووا بلغووت قيمووووووة اانتووووواج

4
2

 1.6مليارجني للربع األول عام  1022بنابة زيادة قدرهووا
 ٪ 22.2بابب الزيادة فى صناعة منتجات األمسدة للمموم

0
الربع األول
2016

الربع الرابع
2015

الربع األول
2015

السنـــــــوات

الزراعى الصيفى.


بلغت قيمة اانتواج لصنووواعوة املركبات ذات احملركات

صناعة املركبات ذات احملركات

 3.7مليوووارجنيوو للربوووووع األول عووووام 1026مقابول

احلديدي .

2

قدرها  ٪ 1.3وذلك

1
0
الربع األول
2016

الربع الرابع
2015

السنـــــــوات

الربع األول
2015
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القيمة باملليار جنية

3

قدرها  ٪6.4بينما بلغت قيموة اانتواج  3.1مليوار جنيو
باووبب زيووادة عصوونيع عربووات املوورتو وعربووات الاووكك

5
4

 4.0مليار جني للربع الرابع عوام  1022بناوبة خنففوا

للربع األول عام  1022بنابة خنففا

القيمة باملليار جنية

بلغت قيمة اانتاج لصناعة املوماد واملنتجوات الكيماويو
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