 % 8.8ارتفاع الرقم القياسى العــام إلتناا الصناعات الاحويلية واالساخراجية
خالل شهر تنوفمرب  5102مقارتنة بشهر أكاوبر 5102
أصدر اجلهاز املركزى للاعبئة العامة واإلحصـا اليـوم األربعـا املوافـ

 5106 / /البياتنـات األوليـة للـرقم

القياسى إلتناا ا لصناعات الاحويليـة واالسـاخراجية عـ شهــر تنـوفمرب  5102طبقـا لسـنة األسـا ، 5112/5116
وم أهم املؤشرات مايلى :
الرقـــم القياسـي العـــام الشهـــري فـي الفـــرتة مــ تنوفمرب  5104إلي تنوفمرب 5102
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البرتولية) (05..22أولـي) خالل شهر تنوفمرب  5102بارتفاع قدره  ٪8.8ع شهر أكاوبر  ، 5102حيث بلغ
00..01خالل شهر أكاوبر (تنهائـي).
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علـــي مساـــوي األتنشرــــة االقاصــاايـة اآلتية :

بلـغ الرقــم القيـاســي ل صـناعة املنا ـات الغذائيـة

صناعة املنا ات الغذائية
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( صــناعة النشــا )  ،ومشــاك األمرــار ظحاف ــة
األسكندرية.
صناعة املالبس اجلاهزة
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صناعة الفلزات القاعدية
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املصاتنع وأتناها العمرة السنوية لبعضها.

صناعة معدات النق األخرى



بلـــغ الرقـــم القيـاســـي ل صــناعة معــدات النقــ
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األخــــرى ( خاصــــة تنشــــاا صــــناعة الســــك
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