 ٪8.4زيادة في قيمة اإلنتاج الصناعي
خالل الربع األول (يناير /مارس) عام 1025
أصدر لجهاد ا لجك ىدال جبئة ادع لجة كدع ولإلحصد

لجكولفد

لجيدو

1025 /

/

"لجنشد

لج د

سنويع الحص لالنئ ج لجصن عى جكنشآت لجقط ع لجة  /لالعك ل لجة وكنشآت لجقط ع لجخ ص" لجئى يةكل ا
 15كشئغـال فأىث عن لج ـ لألول(ين ي  /ك س) ع :1025
 بي وا قيمووة اإلنتوواج الصنيووياعي (بوودو البتوورول) 44.8مييووار انيووه خووالل الربييوويع األول ل ييوويام  1025مقابوول
 48.1مييوار انيووه خووالل الربوع الرابووع ل ووام  1028بنسوبة زيووادة قيييوويدراا  , ٪8.4بينييويما كييانيوويا قيمييووية
انتيياج(الربييييع األول) ل ام  ( 1028الربع المماثل ) 45.2مييار انيه بنسبه زيادة قدراا . ٪8.4

٪

التوزيع النسب ألام اةنشطة اةقتصادية

20



يمثل نشاط فحم الكوو و المنتاواا النيطيوه ااوم اةنشوطة

25

اةقتصادية حيث يساام بنسوبة  ٪24.1مو قيموة اةنتواج
يييووه نشواط صووناعة المنتاواا ال ا يووة بنسووبة

 ٪28.5ثم نشاط صناعة الحديد والصيب بنسبة .٪7.6
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النسبة الجمالى االنتاج
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النسبة الجمالى االنتاج
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بي ووووا قيمووووة اةنتوووواج لصووووناعة المنتاوووواا ال ا يووووة
المنتااا ال ا ية

 11.8ميييووووويار انييووووويه ليربييووووويع األول عوووووام 1025

25

مقيييابوويل  26.5ميييووييار انييييوويه ليربيوويع الرابووع عووام

20

انتوواج سووكر البناوور بينمووا بي ووا قيمووة اةنتوواج 12.7

10

ميييوويار انييوويه ليربييوويع األول عييوويام  1028بنسييوويبة

القيمة بالمليار جنية

 1028بنسبة زيوادة قدراييييييويا  ٪18.7بسوبب زيوادة

15

5

زيييياده قدرايييييييا . %8

0
الربع األول
1025



بي ا قيمة اةنتاج لصوناعة منتاواا الم واد الالفوييزية

الربع األول
1028

الربع الرابع
1028

السنيييييواا
صناعة منتااا الم اد الالفيزية

ليربع األول عيام  1025مقيابيل  5.1مييارانيه ليربع

8

الرابع عام  1028بنسبة زيادة قيدرايا  ٪ 1.4بينمويا

6

بي يا قيمية اةنتوياج  5.0مييارانيوه ليربوع األول عوام

4

 1028بنسبة زيادة قدراا . ٪ 5.2

2

القيمة بالمليار جنية

(طوب – زااج – أسمنا – بوالط )  5.5مييوار انيوه

10

0
الربع األول
1025



الربع الرابع
1028

بي ا قيمة اةنتوياج لصنييياعوية ال وزل والنسييوي 8.5

السنيييييييواا

ميييييارانييوويه ليربييييوويع األول عووام 1025مقابوول 8.4

صناعة ال زل والنسي

الربع األول
1028

5

مييار انيه ليربع الرابع عوام  1028بنسوبة ننخيوا

3

قوودراا  ٪7.7بينموووا بي وووا قيمووة اةنتووواج  8.7مييوووار
انيه ليربع األول عام  1028بنسوبة ننخيوا

2

قودراا

1

. ٪ 0.8

0
الربع األول
1025

الربع الرابع
1028

السنيييييييواا

الربع األول
1028

ص.ب.ــ  1047صالح سالم – مدينة نصر  /القاارة P.O. Box  Salah Salem, Nasr City, Cairo,Egypt

ال القاا ال امة ( - 18010182 )01المركز القومي  - 12010542 )01( :فاكس
البريد األلكترون Email:pres_capmas@capmas.gov.eg :

ا سع لجها ا)01(12012022 :

موقع الاهاز www.capmas.gov.eg :
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