 %1.43نسبة االنخفاض في رصيد آخر العام لمخزون القمح بالشون والمخازن
عام 2022/2022
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم األربعاء الموافق  103. / 1 / 5النشرة
السنوية ”إلحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام  /األعمال العام والقطاع الخاص" عام
 1031/1031وكان من أهم مؤشراتها ما يلى.

 الشون والمخازن
 بلغ عدد الشون فى القطاع العام  /األعمال العام 513شونة عام

 1031 /1031مقابل

530

شونة عام

مخازن
رصي د آخر العام من مخزونالقمح بالشون وال
عام 2013/2012م قارن ا ًبعام2012/2011

3
1.62مليون طن

 1031 /1033بنسبة زيادة قدرها . %141

2

1.07مليون طن

 -بلغ عدد المخازن فى القطاع العام  /األعمال العام 3.3.

1

مخزن عام  1031 /1031مقابل  3113مخزن عام
 1031 /1033بنسبة زيادة قدرها . %241
 -بلغت نسبة القمح  %9949من إجمالي مجموعة الغالل

مليون طن

السنوات

0
2013/2012

2012/2011

ومستحضراتها حيث بلغ رصيد أخر العام  3.00مليون طن عام
 1031/1031مقابل  3421مليون طن عــــام  1031/1033بنسبة انخفاض قدرها  %1.43وذلك نتيجة زيادة
المنصرف منه خالل العام.
 بلغت نسبة األسمدة النيتروجينية  %9049من إجمالي مجموعة األسمدة المصنعة حيث بلغ رصيدأخر العام  05410ألف طن عام  1031 /1031مقابل  91401ألف طن عام  1031 /1033بنسبة

انخفاض قدرها  %3.41وذلك نتيجة زيادة المنصرف منه خالل العام.

•

الثالجات

 بلغ عدد الثالجات فى القطاع العام  /األعمال العام  11ثالجة عـام  1031/1031مقابل 10ثالجة عام  1031/1033بنسبة زيادة قدرها .%3540
 بلغ عدد الثالجات فى القطاع الخاص  390ثالجة عـام  1031 /1031مقابل  112ثالجة عام 1031 /1033بنسبة إنخفاض قدرها .%314.
 بلغت نسبة األسماك المجمدة والطازجة  %9949من إجمالي مجموعة األسماك ومستحضراتهاحيث بلغ رصيد أخر العام  31421ألف طن عام  1031 /1031مقابل  9401ألف طن عام
 1031 /1033بنسبة زيادة قدرها %5049نتيجة انخفاض فى المنصرف بالمقارنة بالعام الماضى .
 بلغت نسبة البطاطس  %3540من إجمالي مجموعة ال فواكه والخضروات حيث بلغ رصيد أخرالعام  334.1ألف طن عام  1031 /1031مقــابل  100.01ألف طن عام  1031 /1033بنسبة
انخفاض قدرها %954.نتيجة زيادة فى المنصرف بالمقارنة بالعام الماضى



الصوامع

 -بلغ عدد الصوامع فى القطاع العام  /األعمال

رصي د آخر العام من مخزونالقمح بالصوامع
عام 2013/2012م قارن ا ًبعام2012/2011

العــام  1.صومعة عـــام  1031/1031مقابل

838.34طن ألف

 19صومعة عام  1031/1033بنسبة انخفاض

659.17طن الف

ألف طن

1000
800

قدرها %3041بسبب انخفاض فى عدد الصوامع

600

هذا العام .

400

 بلغت نسبة القمح  %300من إجمالي مجموعةالغالل ومستحضراتها حيث بلغ رصيد آخر

200

السنوات

0
2013/2012

2012/2011

العام  259.30ألف طـــن عــام 1031/1031
مقــابل  .1.41.ألف طن عــام  1031/1033بنسبة انخفاض قـــدرها %134.و ذلك
نتيجة زيادة المنصرف منه خالل العام.
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