 ٪5.1زيادة يف قيمة اإلنتاج الصناعي
خالل الربع األول (يناير /مارس) عام 1014

أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء اليوم

املوافق  " 1014 / /النشرة الربع سنوية الحصاء االنتاج

الصناعى ملنشآت القطاع العام  /االعمال العام ومنشآت القطاع اخلاص" التى يعمل بها  15مشتغـال فأكثر عن الربـع
األول (يناير  /مارس) عام 1014
ومن أهم املؤشرات مايلى :
بلغت قيمة اإلنتاج الصنــاعي (بدون البرتول) 85.1مليار جنيه خالل الربـــع األول لعـــام  1014بنسبة
زيــــادة قــــدرها  ٪5.3عــن الربـع الرابـــع عـــام  , 1013بينـــما كــانــت قيمـــة انتــاج(الربــــع األول)
لعام  ( 1013الربع املماثل ) 81.0مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها ٪5.1

 ميثل نشاط فحم الكوك و املنتجـات النططيـه

التوزيع النسبى ألهم االنشطة االقتصادية

٪
20

 ٪15.1من قيمة االنتاج الصناعى يليه نشـاط

15
10

صــناعة املنتجــات الغذائيــة بنســبة  ٪13.1ثــم

5

نشاط صناعة احلديد والصلب بنسبة ٪6.6

0
الحديد والصلب

المنتجات الغذائية فحم الكوك و المنتجات
النفطيه

أهــم األنــشــطــــة

النسبة الجمالى االنتاج

اهم االنشطة االقتصادية حيث يسـاهم بنسـبة

25

 بلغت قيمة االنتاج لصناعه املنتجات الغذائية 11.6

صناعة املنتجات الغذائية

مليار جنيه للربـع األول عـام  1014مقـــابــل 18.1

25

ملـــيار جنيــــه للربــع الرابــع

15
10

عام 1013بنسبة زيادة قدرها  ٪11.8بينما بلغت قيمة
االنتاج  18.1مليــار جنيــه للربـــع األول عام 1013
بنســبة زيــادر قــدرها  ٪11.8بســبب زيــادة نشــاط

5

ال مة بالم ا جن

20

0
ال ا و
201

ال ال ا
201

ال ا و
201

السنـــــــــ ا

صناعه السكر

20

صناعة احلديد والصلب

10.1مليارجنيه للربع األول عام  1014مقابل 1.1مليار

10

جنيــه للربــع الرابــع عــام  1013بنســبة زيــادة قــدرها

5

 ٪18.7بينما بلغت قيمة االنتـاج  10.5مليـار جنيـه

0

للربع األول عام  1013بنسبة زيادة قدرها ٪4.1

ال ا و
201

ال ال ا
201

ال مة بالم ا جن

 بلغــت قيمــة االنتـــاج لصناعـــة احلديــد والصــلب

15

ال ا و
201

السنـــــــــ ا

2

جنيه للربع األول عـام  1014مقابـل  1.1مليارجنيـه

1.5

للربع الرابـع عـام  1013بنسـبة زيـادة قـدرها ٪ 6.8

1
0.5

بينما بلغت قيمة االنتاج 1.1مليارجنيه للربـع األول
عام  1013بنسبة زيادة قدرها ٪ 11.6

0
ال ا و
201

ال ال ا
201

السنـــــــــ ا

ال ا و
201

ال مة بالم ا جن



بلغت قيمة االنتاج لصناعة اآلآلت و املعدات 1.3مليار

صناعة اآلآلت و املعدات

2.5
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