 ٪0.23ارتفاع يف قيمة اإلنتاج الصناعي
يف الربـــع األول (يناير – مارس) عام .302
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  " .302 / 00 /النشرة الربع سنوية الحصاء

االنتاج الصناعى ملنشآت القطاع العام  /االعمال العام ومنشآت القطاع اخلاص" التى يعمل بها  .2مشتغـال فأكثر عن
الربـــع األول (يناير – مارس) عام  .302ومن أهم املؤشرات مايلى:
 بلغ قيمة اإلنتاج الصنــاعي (بدوا البرتول اخلام وتكريره)  06222مليار جني خالل الربـــع األول (يناير – مارس)
لعـــام  .302مقابل  0.121مليار جني خالل الربع األول (يناير -مارس)  .301بنسبة زيا ة قــــدرها ٪0.23



يساهم نشاط صناعة املنتجات الغذائية بالنسبة األكرب فـى

التوزيع النسبى لالنشطة االقتصا ية

قيمة اإلنتـاج الصـناعى حيـ بلغـ  ٪.023ويليـ نشـاط

األكثر مساهمة فى اإلنتاج الصناعى

واألمسدة واأللياف واخليوط الصناعية بنسبة  ٪122من قيمة
االنتاج الصناعى (بدوا البرتول اخلام وتكريره).
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النسبة المجاىل االنتاج

بنسبة  ٪012.ثم نشاط صناعة املوا الكيميائية األساسـية
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والصلب وسبد
واأللياف
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الغذائية فحم الكوك
المنتجات
الحديد
واخليوط الصناعية
والمنتجات النفطيه
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النسبة إلمجاىل اإلنتاج

صــناعة احلديــد والصــل واملعــا ا الثمينــة وســبد املعــا ا
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صناعة املنتجات الغذائية
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 بلغــــ قيمــــة االنتــــاج لصــــناعة املنتجــــات الغذائيــــة
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 0221مليـــــــــــار جنيــــــ للربـــــــع األول عـــــــام.302
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بنسبة زيا ة قدرهـــــــا . %062.
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القيمة باملليار جنية

مقـــابـــل 0020مليــار جنيــــــ للربـــــع األول عـــــام .301
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صناعة املالبس اجلاهزة
 بلغ ـ قيمــة االنتــاج لصــناعة املالبــس اجلــاهزة  320مليــــار جنيــــ
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للربـــع األول عـــام  .302مقـــابـل .21ملــــيار جنيــ للربــــع االول
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القيمة باملليار جنية

عام  .301بنسبة زيا ة قدرهـــــــا . %3120
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صناعة احلاسبات واملنتجات االلكرتوني والبصرية
واالجهزة الطبية



إخنفضــ قيمــة االنتــاج لصــناعة احلاســبات واملنتجــات
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022مليـــار جنيـ ـ للربـ ــع األول عــ ــام  .302مقـابـــــــل
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قـدرهـــا .٪121
الربع األول 2018

الربع االول 2017

ص.ب.ــ  .326صالح سامل – مدينة نصر  /القاهرة P.O. Box  Salah Salem, Nasr City, Cairo, Egypt

العالقات العامة ( - .33.3.00 )3.املركز القومي  - .33.3213 )3.( :فاكس رئاسة اجلهاز)3.(.33.3311 :
الربيد األلكرتونى  Email:pres_capmas@capmas.gov.eg :موقع اجلهاز www.capmas.gov.eg :
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االلكرتونيــ والبصــرية واالجهــزة الطبيــة حيــ بلغــ
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