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 (100=2010بأساس ) 2018من عام  ولللربع األ الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي
 

لنشييييا  الرقم القياسييييع  سيييي  حيث  ،نقطة( 132.35) 2018من عار  األولالرقم القياسييييع اللار للرب   بلغ

وصييي  الرقم  نقطة، بينجا( 174.68الترويلية ) ة( نقطة ونشيييا  العيييناع121.76) التلدين واسيييت ال الجرا ر

 .( نقطة74.56) وال از إلى القياسع لنشا  إمدادات الكهرباء

 ارتفلت، ن د أن كجيات اإلنتاج قد  2017 الراب ()السييييييياب   م  نتائج الرب  2018 األولوعند مقارنة نتائج الرب  

بل ت نسييييي ة  حيث، 2017 الراب  فع الرب  هعجا كانت عليالعيييييناعية األنشيييييطة  إ جالعفع  %0.59بنسييييي ة 

فع  اإلنتاج ارتفاعنسيييييي ة ، بينجا بل ت %1.15 التلدين واسييييييت ال الجرا رنشييييييا  لاإلنتاج  فع اإلنخفاض

 وصييلت إلى انخفاضنسيي ة  وال از اإلنتاج فع إمدادات الكهرباءسيي    حين فع،  %7.47الترويلية  عةالعيينا

29.7%. 

ن د أن كجيات اإلنتاج قد  (،األول) 2017 نفسيييييييه من عارم  نتائج الرب   2018 األولجقارنة نتائج الرب  أما ب

بل ت نس ة  حيث، 2016 الراب  فع الرب  هعجا كانت عليالعناعية فع  جي  األنشطة  %3.44بنس ة ت ارتفل

 عةفع العيييينا اإلنتاج نجو، بينجا بل ت نسيييي ة %2.01 التلدين واسييييت ال الجرا راإلنتاج فع نشييييا   ارتفاع

 .%13.8بل ت  نس ة انخفاض وال از اإلنتاج فع إمدادات الكهرباءس    فع حين ،%8.09الترويلية 
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لإلنتاج الصناعيالعامالرقم القياسي  الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي

 القياسيالرقم  الربع السنة
 التغير
)٪( 

2017 

 3.1 ▼ 127.95 األول

 1.81▲ 130.26 الثاني

 3.06▲ 134.25 الثالث

 1.99 ▼ 131.58 الرابع

 0.59▲ 132.35 األول 2018

  المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء
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 األقسام الرئيسة
2017 2018 

 1الرب   4الرب   3الرب   2الرب   1الرب  

IIP الرقم القياسع

  اللار
127.95 130.26 134.25 131.58 132.35 

التلدين واست ال 

 الجرا ر
119.36 121.69 123.2 123.18 121.76 

 174.68 162.54 164.6 157.62 161.6 العناعة الترويلية

 74.56 106.12 181.44 137.2 86.5 إمدادات الكهرباء

 

  

 
  العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة
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ةالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي حسب األنشط

التعدين واستغالل المحاجر الصناعة التحويلية إمدادات الكهرباء
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 البيانات الوصفية

 الصناعيالرقم القياسي لإلنتاج 

 

 اإلنتاج من كجيات على يطرأ الذي ويلكس التطور النسييي ع يقيس الت ير مؤشيييرهو  :وصففا المؤشففر

 ،األساس سنةب إليه بالنس ة الت ير نقيس الذي الزمن ويسجىن، الزما الختاف السل  نظراالجواد و

 .الجقارنة بسنة فيه الت ير مدى نقيس الذي والزمن

 والتلاريف الجفاهيم: 

إلى مواد استهاكية فع صورتها النهائية  مدخات() عجلية تروي  الجواد الخار وه :الصناعياإلنتاج 

 للجنشأة. ب رض ترقي  عائدًا مادياً  مخر ات()فع شك  سل  

     ملينه.مقدار ما يتم إنتا ه من سلله  عه اإلنتاج:كمية 

 علىالصننننناعات الجواد الخار التع تسيييييتخرج من األرض، وتلتجد هذ   تعنى االسنننتجرا:ية:الصنننناعا  

 والجلادن.الجوارد الط يلية التع ال يجكن أن ت دد أو تلوض مث  النفط 

 ارة عن صييييناعات ينطوي نشيييياتها على تروي  الجواد األولية إلى منت ات وهع ع التحويلية:الصننناعا  

 نهائية أو منت ات وسيطة.

 وأنشطةالجيا   وال از باإلضافة إلى إمدادات الكهرباء توصي شج  وت والماء:الكهرباء والغاز مدادا  إ

 وملال تها. النفايات وإدارة العرع العرف

وهذ  الجواد  منتج، الجواد الخار التع يتم استخدمها فع إنتاجوتجث  مدخات اإلنتاج أو  األولية:المواد 

 .تكون هذ  الجواد مت ددة أو نافذةلم تتم ملال تها بلد، وقد 

هع الجواد الجلجوسة التع يقور الجستهلك بشرائها ب رض االستهاك النهائع ويجكن و :السلع

أو هع م جوعة من الجناف  التع يرع  عليها الجستهلك  ملجرة،سل  غير  ،ملجرةتقسيجها إلى سل  

 احتيا اته. إلش اع

( عن الفترة الججاثلة سنة  رب  ويقيس الت ير اإلحعائع فع فترة ) ،سنويرب  هو نجو على أساس  التغّير:

 من اللار الساب . 

 رب  سنوي البيانا : دورية
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 سي لإلنتاج الصناعياالمنهجية المستجدمة في تركيب الرقم القي 

واق  نتائج مسيييإل اإلنتاج العيييناعع الذي تم تنفيذ  على مسيييتوى  ال يانات من اسيييتخراج تم البيانا :مصنندر 

يانات من الجؤسييييييسيييييييات ت  جلحيث ، 2018من عار  ألولالرب  افع  اإلدارية بكافة مناتقهاالججلكة  ب

 إنتا ها.باستخرا ها أو خدمات التع تقور والالسل   الجواد العناعية عن كجيات اإلنتاج من

 

على  جي  األنشطة االقتعادية العناعية حسب التعنيف مسإل اإلنتاج العناعع اشتج   المسح:شمولية 

 :على النرو التالع(    ISIC4 االقتعادية(العناعع الجلياري لكافة األنشطة 

  الجرا ر.التلدين واست ال   

 الترويلية. ةالعناع  

 والجاء.وال از  إمدادات الكهرباء  

 

ر لرساب األهجية  2010سنة األساس تم استخدار القيجة الجضافة ل (:التر:يحية )األوزاناألهمية النسبية 

 العناعية. التر يرية( لألنشطة )األوزانالنس ية 

اسييتخراج ال ترول أعلى نسيي ة حيث التلدين واسييت ال الجرا ر شييامًا شييكلت األهجية النسيي ية لنشييا  حيث 

، بينجا شييكلت األهجية  2010من إ جالع القيجة الجضييافة لألنشييطة العييناعية للار %  74.33وصييلت إلى 

وال از والجاء  بالنسيي ة إلى نشييا  إمدادات الكهرباءو %، 21.94النسيي ية لنشييا  العييناعات الترويلية نسيي ة 

  %. 3.73بل ت األهجية النس ية فقد 

 

سنة  أوزان()اإلنتاج الذي يلتجد  كجياتالجر رة ب (Laspeureالس ير ) صي ةتم استخدار  المستجدمة:المعادلة 

 يلع:الرقم القياسع لإلنتاج فع قطاع العناعة كجا  وتركيب فع احتساب 2010األساس 

 إن:حيث 

 IQ الرقم القياسع لكجية اإلنتاج العناعع = 

 1Q الكجية فع فع  الجقارنة = 

0Q  2010= الكجية فع سنة 
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