 ٪4.9زيادة في قيمة اإلنتاج الصناعي
خالل الربع الرابع (اكتوبر /ديسمبر) عام 1024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاا

الموافا

الياوم

/

" 1025 /النشارة الرباع

سنوية الحصا االنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام  /االعمال العام ومنشآت القطاع الخاص" التاى يعمال
بها  15مشتغـال فأكثر عن الربـع الرابع (اكتوبر  /ديسمبر) عام 1024
ومن أهم المؤشرات مايلى :
بلغت قيمة اإلنتاج الصنــاعي (بدون البترول) 84.3مليار جنيه خالل الربـــع الرابع لعـــام  1024مقابل
 80.4مليار جنيه خالل الربع الثالث لنفس العام بنسبة زيادة قــــدرها  , ٪4.9بينـــما كــانــت قيمـــة
انتــاج(الربــــع الرابع) لعام  ( 1023الربع المماثل ) 80.8مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها ٪4.3

التوزيع النسبى ألهم االنشطة االقتصادية

٪
25

اهم االنشطة االقتصادية حيث يسااهم بنسابة

15

 ٪29.7ماان قيمااة االنتاااج الصااناعى يليااه

10

نشااااط صاااناعة المنتجاااات الغذائياااة بنسااابة

5

 ٪20.9ثاام نشاااط صااناعة الحديااد والصاال
بنسبة ٪6.3

0
الحديد والصلب

المنتجات الغذائية

أ أ
اهــم االن ـش ـط ــة

فحم الكوك و المنتجات
النفطيه

النسبة الجمالى االنتاج

 يمثل نشاط فحام الكاو و المنتجاات النفطياه

20

 بلغت قيمة االنتاج لصناعه

صناعة الغزل والنسيج

الغزل والنسيج

10

مقـــابـل  3.6ملـــيار جنيــــه للربــع الثالث

2

عام  1024بنسبة زيادة قدرهـــــــا ٪6.3

2

القيمة بالمليار جنيه

 3.8مليــار جنيــه للربـــع الرابع عام 1024

0

بينما بلغت قيمة االنتاج  3.5مليــار جنيــه

ال ال ا

ال ال ال



للربـــع الرابــــع عـــام  1023بنســـبة زيـــاده

ال ال ا

السنــوات

قدرها ٪8.6

صناعة المحركات واالجهزة المنزلية

 بلغت قيمة االنتاج لصناعة المحركاات والمولادات

12

واالجهزة المنزلية  3.5مليار جنيه للرباع الراباع
عـام  1024مقـابـل  3.3مليارجنيه للربع الثالث

2

عام  1024بنسابة زياادة قـدرهاـا  ٪ 3.6بينماـا

2

بلغـت قيمـة االنتـاج 3.1مليارجنياه للرباع الراباع

0
ال

عام  1023بنسبة زيادة قدرها ٪ 8.7

ال ا

ال

ال ال

ال

ال ا

السنــوات

 بلغاااات قيمااااة االنتااااـاج لصناعااااـة المركبااااات ذات

صناعة المركبات ذات المحركات
12

المحـــركــات 3.7مليـــارجنيــه للربـــــع الرابـــع

10

عااام  1024بنسااابة زيااادة قااادرها  ٪21.1بينماااا
2

بلغت قيمة االنتااج  1.7ملياار جنياه للرباع الراباع

القيمة بالمليار جنيه

عام  1024مقابل  3.3ملياار جنياه للرباع الثالاث

2

عااام  1023بنساابة زيااادة قاادرها  ٪37.4وذل ا
لوجااود تسااهيالت ائتمانيااة مقدمااة ماان شااركات

القيمة بالمليار جنيه

10

0
ال

ال ا

ال

ال ال

ال

ال ا

السنــوات

السيارات
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