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 2020 مايواإلنتاج الصناعي 

 2020% في شهر مايو  15.5اإلنتاج الصناعي ينخفض بنسبة  

مايو  )السابق مقارنة بنفس الشهر من العام  2020% في مايو 15.5انخفض مؤشر اإلنتاج الصناعي بنسبة 

القياسي له في هذا  )الوزن والتحجيرفي نشاط التعدين بشكل حصري تقريبًا النخفاض اإلنتاج  ة(. نتيج 2019

مليون برميل يوميًا في شهر  9.6, حيث خفضت السعودية إنتاج النفط من 11.98بنسبة %  %( 74.5المؤشر 

  . في حين انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية 2020مليون برميل يوميًا في شهر مايو 8.5إلى  2019مايو 

 من عمليات اإلنتاج.  حد% حيث أدت جائحة فيروس كورونا العديد من المصانع إلى ال 25.9بنسبة   أيضًا بشكل حاد

  2020 مايو والتحجير يقود اإلنتاج الصناعي خالل شهر   التعدين نشاط  

بشكل   إلى االنخفاض اإلنتاج الصناعي في المملكة  ، يشمل انتاج النفطوالذي قاد نشاط التعدين والتحجير  •

 عزى هذا االنخفاض إلى انتاج المملكة للنفط بمستويات منخفضة. وي  ، %11.98بنسبة كبير في شهر مايو  

، وأظهر اختالفات كبيرة  2019% مقارنة بشهر مايو  25.9انخفض اإلنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة   • 

%، كما انخفض  51.1نتاج بنسبة بين الصناعات حيث عانى نشاط صناعة اآلالت والمعدات من تدني اإل

  و بشهر ماي% مقارنة 46.6%, ونشاط صناعة المعدات الكهربائية 48.4اإلنتاج في نشاط صناعة األثاث 

 %.   5.6. من ناحية أخرى حقق نشاط صناعة المشروبات زيادة في الكميات المنتجة بنسبة 2019

% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق،  8.1بنسبة انخفض اإلنتاج في نشاط امدادات الكهرباء والغاز  •

%( لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي لإلنتاج  2.9)المؤشر ولكن لتدني وزن هذا النشاط في 

 الصناعي.

 2020  ابريل % مقارنة بشهر  21.8اإلنتاج الصناعي بنسبة    انخفاض 

%. نتج هذا  21.8الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي بنسبة  ، انخفض مؤشر  (2020  )أبريلمقارنة بالشهر السابق   •

االنخفاض بشكل رئيسي من خالل انخفاض اإلنتاج في نشاط التعدين والتحجير والذي انخفض بشكل ملحوظ  

مليون برميل   8.5مليون برميل يوميًا في شهر أبريل إلى 12% حيث انخفض إنتاج النفط من 29.2بنسبة 

 يوميًا في شهر مايو. 

% وأظهرت جميع الصناعات ارتفاعًا في حجم اإلنتاج مقارنة  7.1رتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة ا •

% وصناعة  17.0حيث لوحظ أكبر ارتفاع في نشاط صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة  2020بشهر أبريل 

 %. 15.0% وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 15.7األثاث بنسبة 

% مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي لإلنتاج  30.7اإلنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة  ارتفع •

 الصناعي بسبب وزنه المنخفض. 

 المنهجية 

( هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات اإلنتاج  IPIالقياسي لإلنتاج الصناعي ) الرقم 

تم    الصناعية، حيث يتم تنفيذه على عينة من المنشآت    يالصناعي، الذالصناعي اعتمادا على بيانات مسح اإلنتاج  

ي  تعمل في األنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة ف  ( منشأة3000بـ)اختيار عينة ممثلة تم تحديد حجمها 

تصنيف بيانات هذا  موالغاز، ويتنشاط التعدين والتحجير ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء 

 (. ISIC 4المؤشر التي يتم نشرها على أساس شهري وفقا للصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية ) 
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 التغير السنوي في الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي )%( 

 

 

2020مايو الصناعي، التغير السنوي والشهري في الرقم القياسي لإلنتاج   

 النشاط االقتصادي 
 مقارنة بـ: 2020  مايو نسبة التغير في شهر 

 الوزن
 20 -ابريل    19 - مايو

 100 21.82- 15.52- الرقم القياسي العام 

 74.5 29.17- 11.98- التعدين واستغالل المحاجر 

 22.6 7.09 25.91- الصناعة التحويلية 

 2.9 30.67 8.08- إمدادات الكهرباء 

 المنهجية   الجداول  :  الروابط 
 

-0.86-2.04

-5.96
-6.38

-9.00
-10.28

-9.10

-7.27

-11.29

-2.45

-8.10

-6.35
-6.68-5.72

-3.29

7.04

-15.52

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

مايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليهيونيومايوأبريلمارسفبرايريناير  

20192020

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/ipi_may_20.xlsx
https://www.stats.gov.sa/ar/المنهجيات/منهجية-مسح-الإنتاج-الصناعي

