 % 6.4زيادة في قيمة اإلنتاج الصناعي
خالل الربع الثانى (أبريل /يونيو) عام 1025
الموافة

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصةا اليةو

" 1016 / 1 /النشةر الربة

سنوي الحصا االنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العا  /االعمال العا ومنشآت القطاع الخاص" التى يعمل بها
 12مشتغـال فأكثر عن الربـ الثانى(أبريل  /يونيو) عا :1012
 بلا قيمة اإلنتااج الصنـاـاعي (بادو البتارول) 9..9ملياار جنياه خاالل الربــاـع الثاانى لعــاـام  1025مقابال
 88..مليااار جنيااه خااالل الربااع األول لعااام  1025بنساابة زيااادة قـــااـدرها  ، ٪6.4بينــااـما كــانـااـ قيمــااـة
انتــاج(الربــــع الثانى) لعام  ( 1024الربع المماثل ) 84.9مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها . ٪20.7

٪

التوزيع النسبى ألهم اننش ة انقتصادية

10



يمثل نشاا فمام الكاو والمنتجاا النط ياة أهام اننشا ة

12

انقتصادية ميث يساهم بنسابة  ٪27.7ما قيماة اننتااج

18.10

 ٪24.7ثم نشا صناعة المديد والصلب بنسبة .٪6.5

12
10

6.70

2
0

فح الكوك
الحديد والصلب المنتجات الغذائي
فمم الكو
المديد والصلب
النفطيه
المنتجا الائاةية والمنتجات
والمنتجا النط ية

أهــم األنــشــ ــــة اإلقتصاديه

النسبة الجمالى االنتاج

الصناعى  ،يليه نشا صاناعة المنتجاا الائاةياة بنسابة

14.20

10

10

2

0

النسبة نجمالى اننتاج

12



بلااااا قيمااااة اننتاااااج لصااااناعة المنتجااااا الائاةيااااة
المنتجا الائاةية

 1..1مليـااااـار جنيـااااـه للربــااااـع الثاااااني عااااام 1025

12

مقـــاباااـل  11..ملــاااـيار جنيـــاااـه للربـاااـع األول عاااام

10
12

قيماااة اننتااااج  11.0مليـاااـار جنيـاااـه للربــاااـع الثااااني

10

عـــام  1024بنســـبة زيـــادة قدرهـــــــا . %5.4

2

القيمة بالمليار جنيه

 1025بنساابة زيااادة قدرهــــــااـا  ٪ 4.0بينمااا بلاا

0
الربع الثاني
1025



بلاا قيماة اننتااج لصاناعة المستمضارا الصاايدننية
والدواةية  4.9مليار جنياه للرباع الثااني عاـام 1025

الربع األول
1025

الربع الثاني
1024

السنـــــوا
صناعة المستمضرا الصيدننية و الدواةية
6

مقـابـل  ..8مليارجنيه للربع األول عام  1025بنسبة

2

 4.0مليارجنيه للربع الثاني عاام  1024بنسابة زياادة

3

قدرها  ٪ 12.8بسبب زياادة التعاقادا علاى األدوياة

1
1

الجديدة .

0
الربع الثاني
1025



بلا قيمة اننتاـاج لصنـــاعاـة الاازل والنسيـاـ ..4
مليـــارجنيــه للربـــــع الثاني عام 1025مقابل ..6

الربع األول
1025

الربع الثاني
1024

السنـــــــوا
2

صناعة الازل والنسي

4

قاادرها  ٪6.0بينماااا بلاااا قيمااة اننتااااج  ..5ملياااار

1

قادرها

1

. ٪ 1.1

القيمة بالمليار جنيه

مليار جنياه للرباع األول عاام  1025بنسابة ننخطاا

3

جنيه للربع الثاني عام  1024بنسبة ننخطا

القيمة بالمليار جنيه

زيااادة قـدرهااـا  ٪ 18.1بينمااـا بلاااـ قيمااـة اننتااـاج

4

0
الربع الثاني
1025

الربع األول
1025

السنـــــــوا

الربع الثاني
1024

ص.ب.ــ  1086صالح سالم – مدينة نصر  /القاهرة P.O. Box  Salah Salem, Nasr City, Cairo,Egypt

العالقا العامة ( - 140101.2 )01المركز القومي  - 14010274 )01( :فاكس رئاس الجهاز)01(14014022 :
البريد األلكترونى Email:pres_capmas@capmas.gov.eg :

موقع الجهاز www.capmas.gov.eg :

