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 مقدمة:

تحرص الهيئة العامة لإلحصاااء علت تورير البيانات اإلحصااائية االجتماعية واالقتصااادسة والسااكانية ال  مة 

كما تسعت لمواكبة  ،لمتخذي القرارات وراسمي السياسات والمهتمين بالدراسات علت مختلف أشكالها

لتصااال إلت  ؛ةة والتقني  مكانياتها الفني  إالتطور السااارسع والمساااتمر ري مجاا الدراساااات من خ ا تطوسر 

 مستوى رريع ري هذا المجاا لتضاهي األجهزة اإلحصائية ري كثير من الدوا المتقدمة. 

نات والنتائج لت البياإ ااسااتناد   حيث تصاادر الهيئة العامة لإلحصاااء نشاارة الرقم القياسااي لإلنتاج الصااناعي

علت مسااااتوى منالم المملكة  شااااهرسةذه الهيئة بدورسة نتاج الصااااناعي الذي تنف  رها مساااا  اإلالتي سور  

من خ له جمع بيانات من المنشآت الصناعية عن كميات اإلنتاج والمواد  ، والذي تم  م2019ن عام م ااعتبار  

لإلنتاج الصااااااناعي  نتاجها ليتم تركيب الرقم القياساااااايباسااااااتخراجها أو إلخدمات التي تقوم والساااااالع وا

 الصناعة التحوسلية، إمدادات الماء والكهرباء(.وة الث ث )التعدسن واستغ ا المحاجر، بأقسامه الرئيس

ج وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاء بالشكر والتقدسر لكارة الشركاء والعم ء من الجهات المعنية بمس  اإلنتا

الصااااااناعي علت تعاونهم معها ري إنجا  هذه النشاااااارة، كما تتقدم بوارر الشااااااكر أل ااااااحاب المنشاااااآت 

ومقدمي البيانات ريها علت ما قدموه من تجاوب مع اسااتمارة المساا ، حيث كان لتعاونهم أكبر األعر بعد 

بالمقترحات توريم الله ري إ اااااادار هذه النشاااااارة، وتأمل الهيئة العامة لإلحصاااااااء من الجميع تزوسدها 

رمن شااااأن تلس تحسااااين  (info@stats.gov.sa)والم حظات حوا هذه النشاااارة علت البرسد اإللكتروني 

 محتوى النشرة وإضفاء المزسد من عمليات التطوسر علت النشرات القادمة.

 

 ،،، والله ولي التوريم

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

  

mailto:info@stats.gov.sa)
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 مصادر البيانات في نشرة مسح الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي:

وهو مسااا   ،تعتمد نشااارة الرقم القياساااي لإلنتاج الصاااناعي ري بياناتها علت مسااا  اإلنتاج الصاااناعي

وسندرج تحت تصنيف )اإلحصاءات الصناعية( ستم ريه  ،شهري جرسه الهيئة العامة لإلحصاء بشكل  ميداني ت  

ناعية ري كارة المنالم اإلدارسة ري جمع المعلومات من خ  ا  سارة عينة ممثلة من المنشاااااااآت الصاااااا

من األساائلة، ومن خ له ستم  المملكة العربية السااعودسة، واسااتيفاء اسااتمارة إلكترونية تحتوي علت عدد  

 تورير تقدسرات ومؤشرات تتعلم بالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي.

 األهداف:

 (.IPIلإلنتاج الصناعي )تركيب الرقم القياسي  .1

 عداد المؤشرات قصيرة المدى تساعد ري معررة التأعير الموسمي علت القطاع الصناعي.إ .2

صناعة والكهرباء والغا  والماءتحدسث سلسلة البيانات االقتصادسة قصيرة المدى عن أنشطة  .3  ،ال

 ومعررة مدى مساهمتها ري التنمية.

 للمشتغلين داخل قطاع الصناعة.عررة التغير الموسمي م .4

 ،والنفقات األخرى ،معررة حجم التغير الموساااااامي ري التعوسضاااااااات المدروعة للمشااااااتغلين .5

 واإلسرادات لقطاع الصناعة.

تورير احتياجات األجهزة والمصااااال  الحكومية والباحثين من اإلحصاااااءات والمعلومات اإلحصااااائية  .6

 قصيرة المدى لقطاع الصناعة.

تخدام هذه اإلحصاااااااءات أللراا المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسااااااات اساااااا .7

 والتحلي ت.

لمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة الرقم القياسي لإلنتاج ا

 الصناعي:

 اإلنتاج الصناعي:  .1

ري شااااااكل و عملية تحوسل المواد الخام )مدخ ت( إلت مواد اسااااااته كية ري  ااااااورتها النهائية ه

 للمنشأة.  )مخرجات( بغرا تحقيم عائد  مادي  

 نتاج: كمية اإل3-2 .2

 . معينة ةهي مقدار ما ستم إنتاجه من سلع

 الصناعات التحوسلية:  3-3 .3

منتجات نهائية أو منتجات  هي عبارة عن  ااااااناعات سنطوي نشااااااالها علت تحوسل المواد األولية إلت

 وسيطة.
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 الصناعات االستخراجية: 3-4 .4

الموارد الطبيعية التي ال  علتالمواد الخام التي تساتخرج من األرا، وتعتمد هذه الصاناعات  يتعن 

 سمكن أن تجدد أو تعوا مثل النفط والمعادن.

 إمدادات الكهرباء والغا  والماء:  3-5 .5

تشاااامل تو اااايل الكهرباء والغا  باإلضااااارة إلت إمدادات المياه وأنشااااطة الصاااارف الصااااحي وإدارة 

 النفاسات ومعالجتها. 

 المواد األولية:  3-6 .6

خام التي ستم   تاج أو المواد ال تاج منتج، وهذه المواد لم تتم  تمثل مدخ ت اإلن اسااااااتخدمها ري إن

 نارذة.  معالجتها بعد، وقد تكون هذه المواد متجددة أو

 السلع:  3-7 .7

هي المواد الملموسة التي سقوم المستهلس بشرائها بغرا االسته ك النهائي وسمكن تقسيمها 

 المسااااتهلسساااالع لير معمرة، أو هي مجموعة من المنارع التي سحصاااال عليها وإلت ساااالع معمرة، 

 إلشباع احتياجاته.

 التغّير: 3-8 .8

( عن الفترة المماعلة من العام شااهرري رترة ) سقيس التغير اإلحصااائي شااهريهو نمو علت أسااا  

 السابم. 

 المؤشرات: 3-9 .9

ري هذه الخطوة تحدسد المؤشاارات المراد اسااتنتاجها عند اسااتخراج النتائج، حيث تم تحدسد  اايغة  تم  

السااتخدامها  2010( المرجحة بكميات اإلنتاج الذي سعتمد )أو ان( ساانة األسااا  Laspeureالساابير )

 وتركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ري قطاع الصناعة كما سلي:عند احتساب 

 معادلة االحتساب المؤشر

ري  الرقم القياسي لإلنتاج

 القطاع الصناعي

IQ =
∑

𝑄1

𝑄0
∗w   

∑𝑊
 *100 

 ن:إحيث 

IQالرقم القياسي لكمية اإلنتاج الصناعي :. 

Q1الكمية ري رصل المقارنة :. 

Q0 م.2010: الكمية ري سنة 

W :الو ن. 



 م2019 سبتمبر       الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي 

 
 

6 

 :المكانيةو التغطية الزمانية

 التغطية المكانية: .1

( للمملكة العربية السااعودسة، حيث 13غطي مساا  اإلنتاج الصااناعي كارة المنالم اإلدارسة الااااااااا )س

سغطي المس  منالم: )الرساا، ومكة المكرمة، والمدسنة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، 

للمدن  وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجا ان، ونجران، والباحة، والجوف( وتم إعطاء أهمية أكبر

من إجمالي ٪91وتشااااااّغل ما سقارب  ،من إجمالي المنشااااااآت بالمملكة٪84 حونباعتبار أنها تضاااااام 

المشااااااتغلين ري المملكة. وتلس عن لرسم  سارة عينة من المنشااااااآت الصااااااناعية لكل منطقة ستم 

َمث  اختيارها بطرسقة علمي    ة لكارة المنشآت االقتصادسة ري المنطقة.لَ ة لتكون عينة م 

 لتغطية الزمانية:   ا .2

ستم خ ا الفترة الزمنية المحددة لزسارة منشآت عينة المس  المستهدرة واستيفاء بيانات استمارة 

 السابم لفترة تنفيذه. شهرل، وتسند بيانات المس  عادة  إلت االمس 

 المستخدمة: التصنيفات اإلحصائية

 تعتمد بيانات النشرة علت التصانيف واألدلة التالية:

 ( التصنيف الولني لألنشطة االقتصادسةISIC 4.) 

 ( التصنيف المركزي للمنتجاتCPC2 الصادر عن األمم المتحدة عام )م2008. 

 ختيار العينة:ا

مث  ( منشأة تزاوا األنشطة الصناع3000تم اختيار عينة المس  بتحدسد ) لة ية المستهدرة كعينة مختارة وم 

ومو عة علت كارة منالم المملكة العربية الساااااعودسة الث ث  ،لمجتمع المسااااا  علت مساااااتوى المملكة

 .ةعشر

 وحدات المعاسنة ري مس  اإلنتاج الصناعي:

ساحب راي  المرحلاة وحدات المعاسنة األولية هي منالم العد، وهاي عبارة عن وحادات المعاسناة التاي ت 

)المنشأة( هي وحدات المعاسنة الثانوسة والنهائية ري نفس  داألولت مان تصميام عيناة المس ، بينما تع

ها راي المرحلاة الثانياة مان تصميام عيناة المس ، وتعد    الوقت، وهاي وحادات المعاسناة التاي ستام ساحب 

ا مان وحادات المعاسنا  ة األولية.كل وحادة معاسناة عانوساة جازء 

 

 أدوات جمع البيانات:
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بل مختصااي إحصاااءات الصااناعة ري الهيئة العامة   لإلحصاااء، تم إعداد وتصااميم اسااتمارة المساا  من قت

ها علت المختصااااااين  وقد روعي عند تصااااااميمها التو اااااايات والمعاسير والتعارسف الدولية، كما تم عرضاااااا 

والخبراء ري مجاا اإلنتاج الصااااااناعي خ ا  سارتهم للهيئة، وتم عرضااااااها كذلس علت الجهات تات الع قة 

لمية محددة؛ بهدف توحيد إعداد  اااااايالة األساااااائلة بطرسقة ع ألخذ مرئياتهم وم حظاتهم عليها، وقد تم  

بل الباحثين.   يغة توجيه السؤاا من قت

لكترونية سمكن التعامل معها من خ ا نظام جمع إوبعد اعتماد استمارة المس  تم تحوسلها إلت استمارة  

 ( والذي ستميز بما سلي:Tablet devicesة )البيانات المطور باستخدام األجهزة اللوحي  

 حث الميداني )عينة المس (.استعراا منطقة عمل البا .1

 لت العينة )المنشأة( باستخدام الخرسطة ري الجها  اللوحي.الو وا إ .2

ل )الكتشااااف أخطاء إدخاا اساااتيفاء البيانات بجودة عالية باساااتخدام قواعد تدقيم البيانات والتنق   .3

ا الوالمدخ ت  ،البيانات  لحظة استيفاء البيانات(. منطقية آليًّ

 رساا واستقباا الم حظات مع الباحث الميداني.من خ ا إ ةي  اإلشرارالتوا ل بين الفئات  .4

 أسلوب جمع البيانات:

 زسارة المنشآت لجمع بيانات ب نقموسوف سم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذسَن ت

 تعلم بطبيعة العمل.ة تعلت عدة معاسير عملية وموضوعي   نتاج الصناعي( بناء  )مس  اإل

  ،المتعاونين من منسااااوبي بعج الجهات وتم تأهيل وتدرسب جميع المرشااااحين )موافي الهيئة

 ة خا ة.ة( وتلس من خ ا برامج تدرسبي  الحكومي  

  تم اعتماد أساااالوب االتصاااااا المباشاااار بالمنشااااأة: ري عملية اسااااتيفاء اسااااتمارة المساااا  وجمع

بزسارة المنشآت الواقعة ضمن عينة المس  بعد الو وا لها البيانات، حيث قام الباحث الميداني 

رشاااادسة، والتعرسف بنفساااه، وإبرا  نة ري الجها  اللوحي والخرائط اإلباساااتخدام اإلحداعيات المدو  

ت هوسته اإلحصائية، كما وض  هدره من الزسارة، وقدم نبذة عن المس  ثبت ة التي ت  الوعائم الرسمي  

كفاءة االستمارة ري تحقيم تم تقسيم االستمارة إلت عمانية أقسام حسب الموضوع لزسادة 

ة لمرحلة العمل الميداني وهي:  الموا فات الفني 

 تعوسضات المشتغلين متوسط عدد المشتغلين النشاط االقتصادي

 المواد األولية اإلسرادات التشغيلية النفقات التشغيلية

 التغيرات ري األ وا الثابتة المنتجات حسب نوع السلعة

 االستمارة كاملة وتحميلها من خ ا الموقع الرسمي للهيئة علت اإلنترنتسمكن االل ع علت 

0-https://www.stats.gov.sa/ar/494 

https://www.stats.gov.sa/ar/494-0
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أو أي مسااااؤوا ري  ،من مالس المنشااااأة ارة اإللكترونية مشااااارهة  االسااااتم توأهداره واسااااتور

م  بشؤونها. لت  المنشأة م 

   ة السااااتيفاء بيانات اسااااتمارة المساااا  بناء  علت اسااااتخدم كارة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحي

ا لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة االستمارة.  اإلسناد الزمني المحدد ورق 

  اساااااتخدم الباحثون الميدانيون ري مختلف منالم العمل بالمملكة خا اااااية االتزامنا المتوررة

ة لتحميل ونقل البيانات المساااااتوراة للمنشاااااأة بشاااااكل مباشااااار إلت قاعدة  علت األجهزة اللوحي 

ها  ا لمراجعت كل معين تمهيد  ن بشاااااا َخز  ئة، حيث ت  بالهي ها ري المركز الرئيس  نات المرتبطة ب يا الب

ا. ومع  الجتها الحق 

 )اإ تطبيم )قواعد التدقيم لضااامان اتساااا  ودقة ومنطقية البيانات علت اساااتمارة مسااا   لكترونيًّ

اإلنتاج الصااااااناعي، وهي )قواعد إلكترونية تكتشااااااف تعارا اإلجابات( تم بنابها من خ ا ربط 

اكتشااااف أي  الع قة المنطقية بين إجابات االساااتمارة ومتغيراتها لتسااااعد الباحث الميداني ري

بحيث ال تسم  هذه القواعد  ،خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات االستمارة مع مالس المنشأة

برمجة   تمرسر األخطاء إتا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخرى ري االستمارة.بالم 

  باحث الميداني نات من خ ا ال يا عة عن لرسم مراجعة الب جم  نات الم  يا حةت الب م من  اااااا تم التحق 

نفسااااه والمفتم المسااااؤوا عنه، والمشاااارف علت عملية المساااا  ري منطقة اإلشااااراف، حيث 

خضاااااعت جميع منالم العمل لعملية مراقبة ومراجعة من لررة جودة البيانات ري المركز الرئيس 

ا مع وقت بالهيئة، والت ا بضاااااابط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامن  ي تقوم أسضاااااا 

ا من اليوم األوا إلت آخر سوم ريها.  تنفيذ عملية جمع البيانات بدء 

 عداد النتائج ومراجعتها:إ

ة لمس  اإلنتاج الصناعي تم   جمع  استخراج القيام بعمليات االحتساب و بعد أن تمت مراجعة البيانات الااااااام 

ية عن  هائ يات المراجعة الن نات، ومن عم  تمت عمل يا عدة الب قا ها علت  جات وتخزسن تائج، وتحميل المخر الن

لرسم المتخصاااصاااين ري إحصااااءات الصاااناعة باساااتخدام تقنيات حدسثة وبرمجية تم تصاااميمها أللراا 

 المراجعة والتدقيم. 

 نشر البيانات:

: إعداد وتجهيز النتائج الم  ة للنشر: َم صم  أوال 

 م  ع  البيانات لمساا  اإلنتاج الصااناعي، ي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة ر

إعداد وتجهيز جداوا النشاااااار والرسااااااوم البيانية للبيانات والمؤشاااااارات، وأضاااااايفت لها البيانات  تم  

 إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزسة.  م  الو فية والمنهجية، ومن عَ 
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: إعداد المواد اإلع مية واإلع ن عن  دور النشرة:   عانيا 

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام المي دي بنشاااار موعد إ اااادار النشاااارة عبر موقعها الرساااامي علت 

 اااااادروها عبر كارة اإلنترنت، تقوم ري هذه المرحلة بإعداد المواد اإلع مية الخا ااااااة لإلع ن عن 

إلت منصااااتها المختلفة ري مواقع التوا ااال االجتماعي، وتعلن عنها ري  إضاااارة   ،وساااائل اإلع م

نشااار ابتداء  ري الموقع الرسااامي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصااايغة  اليوم المحدد للنشااار، وت 

Excel  ،وتلس لضمان انتشارها وو لها لكارة العم ء والمهتمين بالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

 إدراجها ري المكتبة اإلحصائية علت الموقع. ستم و

ا: التوا ل مع العم ء وتزوسدهم بالنشرة:    عالث 

ا من الهيئة  رور تقوم  عم ء من مسااااتخدمي البياناتبأهمية التوا اااال مع الالعامة لإلحصاااااء إسمان 

، كما تسااتقبل ها اادور نشاارة الرقم القياسااي لإلنتاج الصااناعي بالتوا اال مع العم ء وتزوسدهم ب

ليتوا اااال  ؛أساااائلة واسااااتفسااااارات العم ء حوا النشاااارة ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصااااالية

 ستم  استقباا الطلبات واالستفسارات عن لرسم:  و ،عم بها معها لطلب البيانات

 قع اإللكتروني الرسمي للهيئةالمو: www.stats.gov.sa  

 :البرسد اإللكتروني الرسمي للهيئة info@stats.gov.sa  

 البرسد اإللكتروني الخاص بدعم العم ء (Client Support) cs@stats.gov.sa 

 منالم المملكة. ري الرساا أو أحد رروعها بسي ئيالزسارة الرسمية لمقر الهيئة الر 

 .الخطابات الرسمية 

 (.920020081علت رقم ) باالتصاا الهاتف اإلحصائي 

 قة:إجراءات الجودة المطب  

وتلس لضاامان جودة البيانات الناتجة من  ؛ةللعدسد من إجراءات الجودة الفني  سخضااع مساا  اإلنتاج الصااناعي 

 هذا المس ، ومن هذه اإلجراءات: 

 ،اساااتخدام تقييمات المساااوب الساااابقة أللراا ر اااد عنا ااار القوة والضاااعف ري تنفيذ المسااا  .1

 وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلحصائية. 

شاات ااحث ري الحصااوا علت البيانات بطرسقة مناساابة تتمتدرسب واختبار الباحثين لضاامان قدرة الب .2

 مع أهداف المس . 

اختبار الوسااااااائل اإللكترونية المسااااااتخدمة ري جمع البيانات أللراا التأكد من ساااااا مة البيانات  .3

 وحماستها ري جميع مراحل تنفيذ المس . 

 التقليل من عبء المستجيب من خ ا استخدام الطر  اإلحصائية المناسبة.  .4

 . اااللتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبق   .5

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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 2هذا باإلضارة إلت عدد من اإلجراءات التي تقوم بها لررة جودة البيانات بالهيئة أعناء عملية جمع البيانات الميدانية:

 لررة جودة البيانات:

هيأة بكارة وسائل المتابعة   ، وهيلررة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعماا الميدانية للمسوبهي  م 

 ،مراجعاة اتساا  البيانااتبسقوم ريها المراقبون وإخصائيو الجودة و ،اإللكترونية  وشاشات المراقبة والتتبع

واكتشاف حاالت الخطاأ والقيام المتطرراة أعناء عملية جمع البيانات ري الميدان من خ ا متابعة ما ستم 

بل الباحث الميداني بشكل آني وروري، وتهدف إلت التحقم من اتباع الباحثين للتعليمات ته من قت ئتعب

لمنشأة، لدوا الزسارات المقررة الخا ة بالمس ، والتحقم من منطقية و حة البيانات، والتأكد من تطبيم ج

،   المهمة للتأكد من دقة البياناتوالتأكد من موعوقية ومنطقية البيانات ومراجعة بعج مؤشرات المس

 أبر ها: ، من وتقوم بعدة مهام

   َر  العمل الميداني عة وإرساا الم حظات إلت رت جم  ة علت مختلف مستوساتها مراجعة البيانات الم 

ة التي سحملها الباحثونعن لرسم النظا لتصلهم  ؛م اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحي 

 الم حظات بشكل آلي سرسع ري مواقع عملهم.

  م من س مة استيفاء ا بالمنشأة ولرب بعج األسئلة ري االستمارة عليهم للتحق  االتصاا هاتفيًّ

لحصوا علت البيانات المفقودة التي لم الباحث للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند الزسارة، وا

 علت تعاونهم. منشآتستم تلقيها بعد، وتقدسم الشكر ألرباب ال

 أو من مسؤوا إعطاء البيانات ري  ينالرد علت االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميداني

 المنشأة.

 لة اإلحداعيات المسج   التحقم من  حة موقع استيفاء االستمارة من خ ا مطابقة إحداعياتها مع

 ري ملف العينة.

 

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:

و ارة الطاقة والصناعة والثروة عدة جهات، من بينها: تستفيد من نشرة الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي 

ة الهيئة الملكي  وو ارة التجارة واالسااتثمار، وة، هيئة المدن الصااناعي  وهيئة المدن االقتصااادسة، والمعدنية، 

القطاع الخاص واألكادسمي، حيث تفيد  ندو  التنمية الصناعي السعودي باإلضارة إلت وللجبيل وسنبع، 

المؤشر الوحيد  د  ( والذي سعIPIنتائج هذا المس  )الدراسة( ري تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي )

 الذي سقيس التغيرات التي تطرأ علت كمية اإلنتاج الصناعي ري المملكة علت المدى القصير.

قطاع الصاااناعي بشاااكل خاص باساااتخدام السااا سااال وال ،كما سمكن تحليل سااالوك االقتصااااد بشاااكل عام

 الزمنية لألرقام القياسية لإلنتاج الصناعي.

سمكن االل ع علت تفا يل منهجية الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي من خ ا الموقع الرسمي للهيئة علت 

 اإلنترنت

0-https://www.stats.gov.sa/ar/494 

https://www.stats.gov.sa/ar/494-0
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بأساس  م2019 سبتمبرلشهر لرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ا

(2010=100) 

 مقارنة   (%4.54)( نقطة، بانخفاا قدره 121.55)م 2019بلغ الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي لشهر سبتمبر عام 

نتاج إواستغ ا المحاجر )سشمل  ،ري نشاط التعدسن عزى هذا االنخفاا إلت انخفاا اإلنتاجبالشهر الماضي، وس  

بالشهر الماضي، باإلضارة إلت  مقارنة   (%6.74)قدره  ( نقطة بانخفاا  111.81النفط( حيث سجل المؤشر )

، (%0.55)نسبته  ( نقطة بانخفاا  146.92انخفاا اإلنتاج ري نشاط إمدادات الكهرباء حيث و ل المؤشر إلت )

 ( نقطة.150.42ليصل المؤشر إلت ) (%0.8)اج ري نشاط الصناعات التحوسلية بنسبة ري حين ارتفع اإلنت
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