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 مقدمة:

تحرص الهيئة العامة لإلحصااااء علو تو ير البيانات اإلحصاااائية االجتماعية واالقتصاااادنة والساااكانية ال  مة 

لمتخذي القرارات وراسمي السياسات والمهتمين بالدراسات علو مختلف أشكالها.  كما تسعو لمواكبة 

ة والتقنية لتصااااا  إلو التطور السااااارنع والمساااااتمر  ي مجا  الدراساااااات من خ   تطونر امكانياتها الفني

 مستوى ر يع  ي هذا المجا  لتضاهي األجهزة اإلحصائية  ي كثير من الدو  المتقدمة. 

 

نات والنتائج حيث تصاادر الهيئة العامة لإلحصاااء نشاارة الرقم القياسااي لإلنتاج الصااناعي اسااتنادا  علو البيا

 المملكة اعتبارا  علو مستوى مناطق  شهرنةنتاج الصناعي الذي تنفذه الهيئة بدورنة التي نو رها مسح اإل

، والذي تم من خ له جمع بيانات من المنشاا ت الصااناعية عن كميات اإلنتاج والمواد والساالع 2019ن عام م

نتاجها ليتم تركيب الرقم القياساااااااي لإلنتاج الصاااااااناعي ب قسااااااامه إلخدمات التي تقوم باساااااااتخراجها أو وا

 المحاجر، الصناعة التحونلية، إمدادات الماء والكهرباء(. الرئيسية الث ث )التعدنن واستغ  

 

وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاء بالشكر والتقدنر لكا ة الشركاء والعم ء من الجهات المعنية بمسح اإلنتاج 

الصناعي علو تعاونهم معها  ي إنجا  هذه النشرة، كما تتقدم بوا ر الشكر ألصحاب المنش ت ومقدمي 

ها علو ما قدموه من تجاوب مع اساتمارة المساح، حيث كان لتعاونهم أكبر األ ر بعد تو يق الله البيانات  ي

 ي إصاادار هذه النشاارة، وت م  الهيئة العامة لإلحصاااء من الجميع تزوندها بالمقترحات والم حلات حو  

 من شاا ن كلت تحسااين محتوى النشاارة وإ اافاء    info@stats.gov.saهذه النشاارة علو البرند اإللكتروني 

 المزند من عمليات التطونر علو النشرات القادمة.

 

 .التو يق.والله ولي  

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
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 الصناعي: مصادر البيانات في نشرة الرقم القياسي لإلنتاج .1

تعتمد نشااارة الرقم القياساااي لإلنتاج الصاااناعي  ي بياناتها علو مساااح اإلنتاج الصاااناعي وهو 

ونندرج تحت تصاااانيف )اإلحصاااااءات  شااااهريمسااااح ميداني تجرنه الهيئة العامة لإلحصاااااء بشااااك  

الصااناعية( نتم  يه جمع المعلومات من خ    نارة عينة ممثلة من المنشاا ت الصااناعية  ي كا ة 

رنة  ي المملكة العربية السااعودنة، واسااتيفاء اسااتمارة إلكترونية تحتوي علو عدد المناطق اإلدا

 من األسئلة، ومن خ له نتم تو ير تقدنرات ومؤشرات تتعلق بالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي.

 األهداف: .2
 

 (.IPIتركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ) 2-1

معر ة الت  ير الموسااااااامي علو القطا   إعداد المؤشااااااارات قصااااااايرة المدى تسااااااااعد  ي 2-2

 الصناعي.

الصاناعة والكهرباء والغا  تحدنث سالسالة البيانات االقتصاادنة قصايرة المدى عن أنشاطة  2-3

 ومعر ة مدى مساهمتها  ي التنمية. والماء

 معر ة التغير الموسمي للمشتغلين داخ  قطا  الصناعة. 2-4

المد وعة للمشااتغلين والنفقات األخرى معر ة حجم التغير الموساامي  ي التعونضااات  2-5

 واإلنرادات لقطا  الصناعة.

باحثين من اإلحصاااااااااءات والمعلومات  2-6 تو ير احتياجات األجهزة والمصااااااااالح الحكومية وال

 اإلحصائية قصيرة المدى لقطا  الصناعة.

اساااااااتخاادام هاذه اإلحصاااااااااءات ألحراة المقااارناات المحليااة واإلقليميااة والادوليااة وإجراء  2-7

 لدراسات والتحلي ت.ا

 المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي: .3

  اإلنتاج الصناعي:3-1

هو عملية تحون  المواد الخام )مدخ ت( إلو مواد اساااته كية  ي صاااورتها النهائية  ي شاااك  

ا للمنش ة.  ا مادن   )مخرجات( بغرة تحقيق عائد 
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  :كمية االنتاج3-2

 . ةمعين ةهي مقدار ما نتم إنتاجه من سلع

 

  الصناعات التحويلية: 3-3

منتجات نهائية أو منتجات  وهي عبارة عن صناعات ننطوي نشاطها علو تحون  المواد األولية إلو

 وسيطة.

 

 الصناعات االستخراجية: 3-4

الموارد الطبيعية التي ال  علوالصاااناعات تعنو المواد الخام التي تساااتخرج من األرة، وتعتمد هذه  

 والمعادن.نمكن أن تجدد أو تعوة مث  النفط 

 

 إمدادات الكهرباء والغاز والماء:  3-5

وتشاام  توصااي  الكهرباء والغا  باإل ااا ة إلو إمدادات المياه وأنشااطة الصاارف الصااحي وإدارة 

 النفانات ومعالجتها. 

 

 المواد األولية:  3-6

وتمث  مدخ ت اإلنتاج أو المواد الخام التي نتم اسااتخدمها  ي إنتاج منتج، وهذه المواد لم تتم 

 معالجتها بعد، وقد تكون هذه المواد متجددة أو نا ذة. 

 

 السلع:  3-7

وهي المواد الملموسااااة التي نقوم المسااااتهلت بشاااارائها بغرة االسااااته   النهائي ونمكن 

تقسااايمها إلو سااالع معمرة، سااالع حير معمرة، أو هي مجموعة من المنا ع التي نحصااا  عليها 

 إلشبا  احتياجاته. المستهلت
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 التغّير: 3-8

( عن الفترة المما لة من العام  شاهر، ونقيس التغير اإلحصاائي  ي  ترة ) شاهريهو نمو علو أساا  

 السابق. 

 

 المؤشرات: 3-9

تم  ي هذه الخطوة تحدند المؤشرات المراد استنتاجها عند استخراج النتائج، حيث تم تحدند صيغة 

الساااتخدامها  2010( المرجحة بكميات اإلنتاج الذي نعتمد )أو ان( سااانة األساااا  Laspeureالسااابير )

 القياسي لإلنتاج الصناعي  ي قطا  الصناعة كما نلي:عند احتساب وتركيب الرقم 

 

 

 : المكانية و الزمانية التغطية- 4

 التغطية المكانية:4-1

( للمملكة العربية السااااعودنة، حيث 13نغطي مسااااح اإلنتاج الصااااناعي كا ة المناطق اإلدارنة الاااااااااااا )

نغطي المسااح مناطق: )الرناة، ومكة المكرمة، والمدننة المنورة، والقصاايم، والشاارقية، وعسااير، 

للمدن  وتبو ، وحائ ، والحدود الشاامالية، وجا ان، ونجران، والباحة، والجوف( وتم إعطاء أهمية أكبر

 من إجمالي %91% من إجمالي المنش ت بالمملكة وتشّغ  ما نقارب  84باعتبار أنها تضم حوالي

 

 

 

 معادلة االحتساب المؤشر

 

 

قياسي لإلنتاج الرقم ال

 ي القطا  

 الصناعي

IQ =
∑

𝑄1
𝑄0

∗w   

∑𝑊
 *100 

 حيث أن:

IQالرقم القياسي لكمية اإلنتاج الصناعي : 

Q0 2010: الكمية  ي سنة 

Q1الكمية  ي  ص  المقارنة : 

Wالو ن : 
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المشاااااااتغلين  ي المملكة. وكلت عن طرنق  نارة عينة من المنشااااااا ت الصاااااااناعية لك  منطقة نتم 

 اختيارها بطرنقة علمية لتكون عينة ُمّمِثلة لكا ة المنش ت االقتصادنة  ي المنطقة.

 

    :.التغطية الزمانية4-2

نتم خ   الفترة الزمنية المحددة لزنارة منش ت عينة المسح المستهد ة واستيفاء بيانات استمارة 

 السابق لفترة تنفيذه. شهرالمسح. وتسند بيانات المسح عادة  لل

 المستخدمة: التصنيفات اإلحصائية- 5

 تعتمد بيانات النشرة علو التصانيف واألدلة التالية:

 ( التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادنةISIC 4.) 

 ( التصنيف المركزي للمنتجاتCPC2 الصادر عن األمم المتحدة عام )2008. 

 ختيار العينة:ا- 6

( منشاا ة تزاو  األنشااطة الصااناعية المسااتهد ة كعينة مختارة 3000تم اختيار عينة المسااح بتحدند )

ومو عااة علو كااا ااة مناااطق المملكااة العربيااة وُممِثلااة لمجتمع المساااااااح علو مساااااااتوى المملكااة 

 السعودنة الث  ة عشر.

 

 

 

 

 

 جمع البيانات: أدوات- 7

المساااااح من ِقب  مختصاااااي إحصااااااءات الصاااااناعة  ي الهيئة العامة تم إعداد وتصاااااميم اساااااتمارة 

ها علو  لإلحصاااء، وقد روعي عند تصااميمها التوصاايات والمعانير والتعارنف الدولية، كما تم عر ااُ

المختصاااااااين والخبراء  ي مجا  اإلنتاج الصاااااااناعي خ    نارتهم للهيئة، وتم عر اااااااها كذلت علو 

 حلاتهم عليها، وقد تم إعداد صاااااااياحة األسااااااائلة بطرنقة الجهات كات الع قة ألخذ مرئياتهم وم

 علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤا  من ِقب  الباحثين.

 

 

 وحدات المعاينة في مسح اإلنتاج الصناعي:

وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ُتسـحب فـي المرحلـة األولى 

وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، وهـي مـن تصميـم عينـة المسح، بينما تعتبر )المنشأة( هي 

وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحُبها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة المسح، وتعد كل وحـدة معاينـة ثانويـة 

 جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية.
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وبعد اعتماد اساااتمارة المساااح تم تحونلها إلو اساااتمارة الكترونية نمكن التعام  معها من خ   نلام جمع 

 ( والذي نتميز بما نلي:Tablet devicesالبيانات المطور باستخدام األجهزة اللوحية )

 استعراة منطقة عم  الباحث الميداني )عينة المسح(. .1

 لو العينة )المنش ة( باستخدام الخرنطة  ي الجها  اللوحي.إالوصو   .2

اساااااتيفاء البيانات بجودة عالية باساااااتخدام قواعد تدقيق البيانات والتنق  )الكتشااااااف أخطاء إدخا   .3

 ت(.منطقية آليا  لحلة استيفاء البياناأال البيانات والمدخ ت 

 .رسا  واستقبا  الم حلات مع الباحث الميدانيإمن خ    اإلشراقيةالتواص  بين الفئات  .4

 البيانات: أسلوب جمع-   8

 

 زنارة المنشااا ت لجمع بيانات )مساااح تم اختيار العاملين المرشاااحين كباحثين ميدانيين الذننا قاموا ب

 تتعلق بطبيعة العم .نتاج الصناعي( بناء علو عدة معانير عملية ومو وعية إلا

  تم ت هي  وتدرنب جميع المرشاااااااحين )مويفي الهيئة، المتعاونين من منساااااااوبي بع  الجهات

 .الحكومية( وكلت من خ   برامج تدرنبية خاصة

  البيانات،تم اعتماد أسلوب االتصا  المباشر بالمنش ة:  ي عملية استيفاء استمارة المسح وجمع 

رة المنش ت الواقعة  من عينة المسح بعد الوصو  لها باستخدام حيث قام الباحث الميداني بزنا

 والتعرنف بنفسه، وإبرا  الو ائق  االرشادنة،اإلحدا يات المدونة  ي الجها  اللوحي والخرائط 

 

 

 

تم تقسيم االستمارة إلى ثمانية أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات 

 الفنية لمرحلة العمل الميداني وهي:

 تعونضات المشتغلين متوسط عدد المشتغلين النشاط االقتصادي

التغيرات  ي األصو   اإلنرادات التشغيلية النفقات التشغيلية

 الثابتة

 المواد األولية

المنتجات حسب نو  

 السلعة

   

 نمكن االط   علو االستمارة كاملة وتحميلها من خ   الموقع الرسمي للهيئة علو اإلنترنت

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

https://www.stats.gov.sa/ar/494-0
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الرسمية التي تثبت هونته اإلحصائية، كما و ح هد ه من الزنارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدا ه 

اإللكترونية مشااا هة من مالت المنشاا ة أو أي مسااؤو   ي المنشاا ة ُمِلم  واسااتو ي االسااتمارة 

 بشؤونها.

  اسااااااتخدم كا ة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية السااااااتيفاء بيانات اسااااااتمارة المسااااااح بناء  علو

ا لقواعد التنق  بين أقسام وأسئلة االستمارة.  اإلسناد الزمني المحدد و ق 

 ون  ي مختلف مناطق العم  بالمملكة خاصااااااية ا التزامن ا المتو رة اسااااااتخدم الباحثون الميداني

ة لتحمي  ونق  البيانات المستو اة للمنش ة بشك  مباشر إلو قاعدة البيانات  علو األجهزة اللوحيَّ

ا لمراجعتها ومعالجتها  ك  معين تمهيد  ن بشااااااا زَّ بالهيئة، حيث ُتخا المرتبطة بها  ي المركز الرئيس 

ا.   الحق 

  لكترونيا  لضااااامان اتسااااااط ودقة ومنطقية البيانات علو اساااااتمارة مساااااح إ التدقيق( )قواعدتطبيق

ناعي،  تاج الصااااااا بناؤها من خ   ربط  اإلجابات( تمإلكترونية تكتشاااااااف تعارة  وهي )قواعداإلن

الع قة المنطقية بين إجابات االساااااتمارة ومتغيراتها لتسااااااعد الباحث الميداني  ي اكتشااااااف أي 

خط  بشااك  مباشاار عند اسااتيفاء بيانات االسااتمارة مع مالت المنشاا ة بحيث ال تساامح هذه القواعد 

 .خرى  ي االستمارةالُمبرمجة من تمرنر األخطاء إكا تعار ت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أ

  عة عن طرنق مراجعة البيانات من خ   الباحث الميداني نفسه ق من صحِة البيانات الُمجمَّ تم التحقُّ

والمفتش المسااااؤو  عنه، والمشاااارف علو عملية المسااااح  ي منطقة اإلشااااراف، حيث خضااااعت 

بالهيئة،  جميع مناطق العم  لعملية مراقبة ومراجعة من حر ة جودة البيانات  ي المركز الرئيس 

ا مع وقت تنفيذ عملية والت ا بضاابط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامن  ي تقوم أنضاا 

ا من اليوم األو  إلو آخر نوم    يها.جمع البيانات بدء 

 :عداد النتائج ومراجعتهاإ-    9

ة لمسح اإلنتاج الصناعي، تم القيام بعمليات االحتساب  بعد أن تمت مراجعة البيانات الاااااااااُمجمعَّ

واساااااااتخراج النتااائج، وتحمياا  المخرجااات وتخزننهااا علو قاااعاادة البيااانااات، ومن  مَّ تماات عمليااات 

المراجعة النهائية عن طرنق المتخصاااااصاااااين  ي إحصااااااءات الصاااااناعة باساااااتخدام تقنيات حدنثة 

 تم تصميمها ألحراة المراجعة والتدقيق. وبرمجية 
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 نشر البيانات: -10

  
: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:   أوالا

و ي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحمي  نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسااااااح اإلنتاج الصااااااناعي، 

و م تم إعداد وتجهيز جداو  النشااااار والرساااااوم البيانية للبيانات والمؤشااااارات، وأ ااااايفت لها البيانات 

 الوصفية والمنهجية، ومن  م إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزنة. 

 

: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة:   ثانياا

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام المي دي بنشااااار موعد إصااااادار النشااااارة عبر موقعها الرسااااامي علو 

اإلنترنت، تقوم  ي هذه المرحلة بإعداد المواد اإلع مية الخاصااااااااة لإلع ن عن صاااااااادروها عبر كا ة 

وسااااائ  اإلع م إ ااااا ة إلو منصاااااتها المختلفة  ي مواقع التواصاااا  االجتماعي، وتعلن عنها  ي 

ليوم المحدد للنشاااار، وُتنشاااار ابتداء   ي الموقع الرساااامي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصاااايغة ا

Excel  ،وكلت لضاامان انتشااارها ووصاالها لكا ة العم ء والمهتمين بالرقم القياسااي لإلنتاج الصااناعي

 وإدراجها  ي المكتبة اإلحصائية علو الموقع. 

 

ا: التواصل مع العمالء وتزويدهم ب  النشرة:  ثالثا

ا من الهيئة ب همية التواصاا  مع العم ء من مسااتخدمي البيانات تقوم الهيئة  ور صاادور نشارة  إنمان 

الرقم القياسااااي لإلنتاج الصااااناعي بالتواصاااا  مع العم ء وتزوندهم بالنشاااارة، كما تسااااتقب  أساااائلة 

اصاا  عم ؤها معها واسااتفسااارات العم ء حو  النشاارة ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصااالية ليتو

 لطلب البيانات حيث نتمُّ استقبا  الطلبات واالستفسارات عن طرنق:  

    الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئةwww.stats.gov.sa  

   البرند اإللكتروني الرسمي للهيئةinfo@stats.gov.sa  

  البرند اإللكتروني الخاص بدعم العم ء     cs@stats.gov.sa    Client Support 

  .الزنارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي  ي الرناة أو أحد  روعها بمناطق المملكة 

 .الخطابات الرسمية 

  (.920020081)الهاتف اإلحصائي علو رقم 

 

 

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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 إجراءات الجودة المطبقة: -11

نخضااااع مسااااح اإلنتاج الصااااناعي للعدند من إجراءات الجودة الفنية وكلت لضاااامان جودة البيانات الناتجة من هذا 

 المسح، ومن هذه اإلجراءات: 

استخدام تقييمات المسوح السابقة ألحراة رصد عناصر القوة والضعف  ي تنفيذ المسح وتحسين إجراءات  .1

 جمع البيانات اإلحصائية. 

تدرنب واختبار الباحثين لضاامان قدرة الباحث  ي الحصااو  علو البيانات بطرنقة مناساابة تتمشااو مع أهداف  .2

 المسح. 

جمع البيانات ألحراة الت كد من ساااا مة البيانات وحمانتها  ي  اختبار الوسااااائ  اإللكترونية المسااااتخدمة  ي .3

 جميع مراح  تنفيذ المسح. 

 التقلي  من عبء المستجيب من خ   استخدام الطرط اإلحصائية المناسبة.  .4

5.  .  االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقا 

ها حر عدد من اإلجراءات التي تقوم ب باإل اااااااا ة إلو  نات هذا  يا ية جمع الب ناء عمل ئة أ  بالهي نات  يا  ة جودة الب

 الميدانية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غرفة جودة البيانات:

غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح ُمهيأة بكافة وسائل المتابعة  اإللكترونية  وشاشات المراقبة 

اتسـاق البيانـات واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء  والتتبع  يقوم فيها المراقبون وإخصائيو الجودة على  مراجعـة

عملية جمع البيانات في الميدان من خالل متابعة ما يتم تعبأته من قبل الباحث الميداني بشكل آني وفوري ، و  تهدف إلى 

ت ، و التأكد من تطبيق جدول الزيارات التحقق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح ، و التحقق من منطقية وصحة البيانا

المقررة لألسرة أو المنشأة ، والتأكد من موثوقية ومنطقية البيانات ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة 

 البيانات ، وتقوم بعدة مهام أبرزها : 

 عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي  مراجعة البيانات الُمجمَّ

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم.  المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحيَّ

  ،ق من سالمة استيفاء الباحث للبيانات ا بالمنشأة وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ االتصال هاتفيًّ

التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر ألرباب ومدى 

 األسر على تعاونهم.

 .الرد على االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانية أو من مسؤول إعطاء البيانات في المنشأة 

 رة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة.التحقق من صحة موقع استيفاء االستما 
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 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:-12

تسااااتفيد من نشاااارة الرقم القياسااااي لإلنتاج الصااااناعي و ارة الطاقة والصااااناعة والثروة المعدنية، هيئة المدن  

التجارة واالساااااتثمار، الهيئة الملكية للجبي  وننبع، صاااااندوط التنمية  االقتصاااااادنة، هيئة المدن الصاااااناعية، و ارة

الصناعي السعودي باإل ا ة إلو القطا  الخاص واألكادنمي، حيث تفيد نتائج هذا المسح )الدراسة(  ي تركيب 

كمية  ( والذي نعتبر المؤشاااار الوحيد الذي نقيس التغيرات التي تطرأ علوIPIالرقم القياسااااي لإلنتاج الصااااناعي )

 اإلنتاج الصناعي  ي المملكة علو المدى القصير.

كما نمكن تحلي  سااالو  االقتصااااد بشاااك  عام والقطا  الصاااناعي بشاااك  خاص باساااتخدام السااا سااا  الزمنية 

 لألرقام القياسية لإلنتاج الصناعي.

 

الرسمي يمكن االطالع على تفاصيل منهجية الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي من خالل الموقع   

 للهيئة على اإلنترنت

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

https://www.stats.gov.sa/ar/494-0
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 (100=2010بأساس ) 2019 ديسمبرلشهر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي  -13
8  

مقارنة  %2.59بانخفاة قدره ، ( نقطة121.88) 2019عام  دنسمبرلشهر  الصناعيلإلنتاج بلغ الرقم القياسي 

)نشم  اإلنتاج  ي نشاط التعدنن واستغ   المحاجر انخفاة إلو االنخفاة هذا  ونعزىبالشهر الما ي، 

  انخف ي حين مقارنة بالشهر الما ي،  %3 قدرهبانخفاة ( نقطة 117.50حيث سج  المؤشر )نتاج النفط( إ

 ي  انخف  اإلنتاجكما ، ( نقطة139.83ليص  المؤشر إلو ) %2بنسبة  الصناعات التحونليةنشاط  ي  اإلنتاج

 .%1.73 نسبته بانخفاة( نقطة 88.97المؤشر )سج  لي إمدادات الكهرباءنشاط 
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