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 2021 ديسمبر شهر في %11.2 إلى الصناعي لإلنتاج القياسي الرقم ارتفاع

ا. رة تقريب  ي. وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خالل السنوات الثالثة األخ2021 شهر ديسمبر% 11.2الصناعي  لكميات اإلنتاج القياسي السنوي للرقم االرتفاعبلغ معدل 

الكهرباء امدادات التحويلية، و، والصناعة لتعدين واستغالل المحاجرالفرعية الثالثة )ا ألنشطةالتحسن في اتجاهات الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي في اوكمؤشر على 

.2021على التوالي خالل عام  الثامنوالغاز(، فقد استمر في تحقيق اتجاهات نمو ايجابية للشهر 

 مؤشرات واضحة على تعافي اإلنتاج الصناعي 

، تجاوز الرقم القياسي لإلنتاج 2021 شهر ديسمبر% في 11.2بمعدل نمو قدره 

%( خالل 11.9: 2021ثناء شهر واحد )يونيو الصناعي ديناميكيات كل شهر باست

السنوات الثالث الماضية. وبالنسبة إلى األجل الطويل، يمكن مالحظة أن نمو 

واستمر االتجاه  2021الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي قد أصبح إيجابيا في مايو 

بعد سلسلة من األشهر التي شهدت معدالت نمو  التصاعدي في األشهر التالية

 العالمي.ثار الوباء آبشكل رئيسي ب متأثرة 2020سلبية في عام 
 

مقارنة بالسنوات الثالث السابقة  2021. الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي في عام 1شكل 

 لالجدو (شهرا 12 ات لـتجاهاال توضح )الخطوط المنقطة

  

 حسب األنشطة االقتصادية لرقم القياسي لإلنتاج الصناعيا

(، يشمل إنتاج النفط)المحاجر  واستغاللالتعدين نشطة ألبلغت األهمية النسبية 

على  %2.9و %22.6و %74.5الكهرباء والغاز  التحويلية، امدادات الصناعة

التعدين  نشاطفإن اتجاهات مؤشر اإلنتاج الصناعي في  وبالتالي،التوالي. 

الرقم القياسي لإلنتاج  المحاجر تهيمن على االتجاه العام فياستغالل و

 الصناعي.

التعدين واستغالل المحاجر بنسبة نشاط  ارتفع اإلنتاج في 2021 ديسمبرفي 

زادت حيث  (2020 ديسمبرمن العام السابق ) بالشهر المماثلمقارنة  11.6%

خالل له  مستوىليصل إلى أعلى النفطي  هاالسعودية إنتاجالمملكة العربية 

 استمر كديسمبر. كذل برميل يوميا  في شهرمليون  10 بأكثر منالعام الحالي 

ا من تأثيرات جائحة كورونا ٪ 9.7بنسبة  باالرتفاعنشاط الصناعة التحويلية  متعافي 

إمدادات  ارتفع اإلنتاج في نشاط الماضية. كماالتي شهدها العالم خالل الفترة 

ا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم  لكنو %12الكهرباء والغاز بنسبة  نظر 

 .يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

بنسبة  الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي، ارتفع 2021 بشهر نوفمبرمقارنة  

حيث ارتفع  %1.1بنسبة   مرتفعا  التعدين واستغالل المحاجر  نشاط ظهر .0.8%

برميل مليون   10 إلى أكثر منليصل بر ديسمإنتاج المملكة للنفط خالل شهر 

كما .من العام الحالي  نوفمبر برميل يوميا  في شهرمليون   9.9بـمقارنة  يوميا  

بالزيادة في اعداد المصانع متأثرا  .%1بنسبة الصناعة التحويلية  نشاط ارتفع إنتاج

 لوزارة الصناعة والثروة المعدنيةالشهري  تقريرال أشارحيث  المنتجة خالل الشهر

من ناحية و.2021 رمصنع خالل شهر ديسمب 78فيمرحلة اإلنتاج الفعلي  ءعن بد

وعلى الرغم  ٪. 9.7إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة أخرى انخفض اإلنتاج في نشاط 

ه في مؤشر اإلنتاج الصناعي بسبب وزن ملحوظتأثير  لم يكن له ذلكمن 

 .المنخفض

 (2021-2018.الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي واألرقام الفرعية الثالثة )2شكل 

 
 

 

معدل النمو السنوي  –.الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي واألرقام الفرعية الثالثة 3شكل 

(2019-2021) 

 
 

معدل النمو  الشهري  –.الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي واألرقام الفرعية الثالثة 4شكل 

(2018-2021) 

 
 
 

 الرقم القياسي لإلنتاج الصناعيمنهجية 

( هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات اإلنتاج IPIالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي )

ا على  الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية  بيانات مسح اإلنتاج الصناعي،الصناعي اعتماد 

تعمل في األنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغالل المحاجر، ونشاط 

ويتم تصنيف بيانات هذا المؤشر التي يتم نشرها على  الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز،

ا للتصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية ) (. يمكن االطالع على تفاصيل ISIC 4أساس شهري وفق 

 المنهجية: أكثر من خالل الرابط
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معدل النمو السنوي في الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي. 1جدول   

 2021 2020 2019 الشهر

1 0.9- 6.7- 6.9- 

2 2.0- 5.7- 14.8- 

3 6.0- 3.3- 14.5- 

4 6.4- 7.0 24.0- 

5 9.0- 15.5- 0.5 

6 10.3- 22.2- 11.9 

7 9.1- 13.4- 5.9 

8 7.3- 11.6- 5.8 

9 11.3- 7.5- 6.5 

10 2.5- 13.5- 7.7 

11 8.1- 10.0- 10.3 

12 6.3- 7.6- 11.2 
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