 ٪3.2اخنفاض يف قيمة اإلنتاج الصناعي للقطاع العام  /األعمال العام والقطاع اخلاص
للربع الثاني (ابريل /يونيو) عام  3026مقارنة بالربع الثاني عام 3022
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامةة واإلحصةا اليةوم

املوافة

" 3022 / 2 /النشةر الربةع وةنوية احصةا

اانتاج الصناعى ملنشآت القطاع العام  /ااعمال العام ومنشآت القطاع اخلاص" التى يعمل بها  32مشتغةة فةثكثر عة
الربةع الثاني(ابريل  /يونيو) عام 3026وم أهم املؤشرات مايلى:
 بلغت قيمة اإلنتاج الصنةةاعي (بدون البرتول اخلام وتكريره)  82.1مليار جني خ ل الربةةةع الثةاني لعةةةةام 3026
مقابل  84.3مليار جني خ ل الربع ااول لعام  3026بنابة اخنفاض قةةةةةدرها  , ٪3.6بينةةةةما كةةانةةةت قيمةةةةة
انتةةاج الربةةةع الثاني لعام  ( 3022الربع املماثل ) 82.8مليار جني بناب اخنفاض قدرها . ٪3.2

التوزيع النابى ألهم اانشطة ااقتصادية

٪
20



ميثل نشاط فحم الكوك و املنتجات النفطية اهةم اانشةطة
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الصناعى يلي نشاط صناعة املنتجات الغذائية بنابة ٪22.3
ثم نشاط صناعة احلديد والصلب بنابة .٪2.4
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النابة امجاىل اانتاج

ااقتصادية حية ياةاهم بناةبة  ٪22.1مة قيمةة اانتةاج
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بلغةةةت قيمةةةة اانتةةةاج لصةةةناعة املنتجةةةات الغذائيةةةة

صناعة املنتجات الغذائية
25

 33.6م لةةةيار جنيةةةة للربةةع ااول عام  3026بنابة زياد
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قدرهةةةةةةةا  ٪0.2بابب زياد اانتاج قبةل شةهر رمضةان

10

بينما بلغت قيمةة اانتةاج  32.3مليةةةار جنيةةة للربةةةةع

5
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الثاني عةةةام  3022بناةةةةبة اخنفةاض قدرهةةةةةةةةا %3.2
بابب عدم توافر الزيوت اخلام ملعامل التكرير.
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 33.2مليةةار جنيةة للربةةةع الثاني عةةةام  3026مقةةةابةل
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بلغةةت قيمةةة اانتةةاج لصةةناعة املاتحضةةرات الصةةيدانية

صناعة املاتحضرات الصيدانية والدوائية
6

والدوائية  2.2مليةةةةةار جني للربةةع الثةاني عةةةام 3026
زيةةاد قةدرهةةةةةا  ٪ 3.8بينمةةةةةةةةا بلغةةةت قيمةةةةةةةة

2

اانتةةةةاج  4.8مليارجني للربع الثاني عةام  3022بناةبة
زياد قدرهةةا  ٪ 2.1بابب اعاد تشغيل خط انتةاج بعةد
التوقف للصيانة واضافة منتج جديد.



بلغت قيمة اانتةاج لصنةةةاعةة منتجات املعادن ال فلزية
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(طوب -زجاج -امسنت)  1.1مليةةةارجنيةة للربةةةةةع الثاني

12

عةةةةام 3026مقابل  1.2مليار جني للربع ااول عام 3026
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بنابة زياد قدرها  ٪0.8بابب اوتقرار امدادات الطاقةة
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وزياد الطلب على املنتج ,بينما بلغت قيمة اانتةاج 20.4
مليار جني للربع الثاني عام  3022بنابة إخنفاض
قدرها  ٪22.3وذلة باةبب التوقةف للصةيانة واخنفةاض
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القيمة باملليار جنية
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