
 

 

 مؤشر اإلنتاج الصناعي

 

عام الجاري مقارنة بنفس من ال فبراير% في شهر 5.72بنسبة  (2010=100) (IPIانخفض مؤشر اإلنتاج الصناعي )

انخفاض نشاط التعدين واستغالل إلى ويعزى هذا االنخفاض في اإلنتاج الصناعي  ،2019عام  الشهر من

 .3.38%بنسبة  المحاجر)يشمل إنتاج النفط(

 

 من  فبرايرمقارنة بشهر ( -%3.38) بنسبة2020  فبرايرل المحاجر في شهر انخفض نشاط التعدين واستغال

حيث  ،مؤشر اإلنتاج الصناعيخفض ويعد نشاط التعدين واستغالل المحاجر المحرك الرئيس ل ،السابقالعام 

 من قيمة المؤشر.( %74.5 تبلغ أهميته )الوزن

 بنفس الشهر من العام مقارنة  (-%12.7) أعلى بنسبة2020  فبرايرفي شهر  انخفض نشاط الصناعة التحويلية

 مؤشر اإلنتاج الصناعي.من حيث األهمية في  نشاط التعدين واستغالل المحاجر ويأتي بعد، السابق

 زيادة بنسبة في مؤشر اإلنتاج الصناعيأهمية وهو المؤثر األقل والغاز،  امدادات الكهرباءنشاط  سجل ،

(7.29)%. 

 

 (٢٠٢٠) يناير  مقارنة بالشهر الماضي (%0.15)لإلنتاج الصناعي بنسبة  العام اسيمؤشر الرقم القي ارتفع، 

 .(%0.5)بنسبة  تغالل المحاجرفي نشاط التعدين واس االرتفاع ويعزى هذا االرتفاع الى

 مقارنة بالشهر الماضي (-%1.34) بنسبةض اإلنتاج في نشاط الصناعة التحويلية فانخ. 

 نتاج الصناعي مع تأثير منخفض على الرقم القياسي لال )%(7دادات الكهرباء بنسبة اإلنتاج في نشاط ام ارتفع

 .بسبب وزنه المنخفض
 

 المنهجية

( هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم اإلنتاج ويعتمد على مسح IPIمؤشر اإلنتاج الصناعي )

( 3000المنشآت الصناعية حيث تم اختيار عينة المسح عن طريق تحديد ) اإلنتاج الصناعي من خالل زيارة عينة من

منشأة تعمل في األنشطة الصناعية المستهدفة. وتستند بيانات النشرة إلى التصنيف الصناعي الدولي 

 (.ويتم نشر مؤشر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي على أساس شهري.ISIC 4الموحد لألنشطة االقتصادية )

 

 

 

  

 2020 فبراير % في شهر5.72اإلنتاج الصناعي ينخفض إلى 

 لمحاجر المحرك الرئيس لإلنتاج الصناعيالتعدين واستغالل ا

 2020 ينايرمقارنة بشهر  %0.15اإلنتاج الصناعي بنسبة  ارتفع
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 المنهجية الجداول  لروابط:ا
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)%(التغير السنوي في الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي 

 2020 فبراير ي الرقم القياسي لإلنتاج الصناعيلتغير السنوي والشهري فا

 النشاط االقتصادي
 مقارنة بـ 2020 فبرايرنسبة التغير في شهر 

 الوزن

 2020 يناير  2019 فبراير

.0 5.72- الرقم القياسي العام 15 100 

.0 3.38- التعدين واستغالل المحاجر 50 74.5 

 22.6 1.34- 12.70- الصناعة التحويلية

 2.9 7.00 7.29 إمدادات الكهرباء

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ipi_2020_tabels.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ipi_2020_tabels.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/industrial_production_index_ar_0.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/industrial_production_index_ar_0.pdf

