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 مقدمة:

تحرص الهيئة العامة لإلحصااااااء علي تولير البيانات اإلحصاااااائية االجتماعية واالقتصاااااادالة والساااااكانية ال  مة 

كما تساااعي لمواكبة   ،والمهتمين بالدراساااات علي مختلش ألاااكالهالمتخذي القرارات وراسااامي الساااياساااات  

ة لتصا  إلي مساتو  ة والتقني  مكانياتها الفني  إالتطور السارالع والمساتمر لي مجاا الدراساات من خ ا تطوالر  

 رليع لي هذا المجاا لتضاهي األجهزة اإلحصائية لي كثير من الدوا المتقدمة. 

نات والنتائج التي لي البياإاء نشارة الرقم القياساي لإلنتاج الصاناعي اساتنادا   حيث تصادر الهيئة العامة لإلحصا 

ن عام علي مساتو  مناق  المملكة اعتبارا  م لاهرالةنتاج الصاناعي الذي تنفذ  الهيئة بدورالة  الولرها مسا  اإل

لخدمات لع وا، والذي تم من خ له جمع بيانات من المنشاااات الصاااناعية عن كميات اإلنتاج والمواد والسااا 2019

 :نتاجها ليتم تركيب الرقم القياساااي لإلنتاج الصاااناعي ب قساااامه الرئيساااة الث  التي تقوم باساااتخراجها أو إ

 إمدادات الماء والكهرباء(.والصناعة التحواللية، و)التعدالن واستغ ا المحاجر، 

جهات المعنية بمساااا  اإلنتاج وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاااااء بالشااااكر والتقدالر لكالة الشااااركاء والعم ء من ال

الصاااناعي علي تعاونهم معها لي إنجا  هذ  النشااارة، كما تتقدم بوالر الشاااكر ألشاااحاب المنشاااات ومقدمي 

ر األثر بعد تولي  الله لي البيانات ليها علي ما قدمو  من تجاوب مع استمارة المس ، حيث كان لتعاونهم أكب

علي البرالاد ا باالمقترحاات والم حتاات حولهاا لإلحصااااااااء من الجميع تزوالادها ، وتا ما  الهيئاة العااماة إشااااااادارهاا

وإضاااافاء المزالد من عمليات التطوالر علي ها  لمن لاااا ن تلس تحسااااين محتو  info@stats.gov.saاإللكتروني  

 النشرات القادمة.

 

 والله ولي التولي .. 

 الهيئة العامة لإلحصاء
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 القياسي لإلنتاج الصناعي: مصادر البيانات في نشرة مسح الرقم  .1
تعتمد نشاااارة الرقم القياسااااي لإلنتاج الصااااناعي لي بياناتها علي مساااا  اإلنتاج الصااااناعي وهو مساااا  

والندرج تحت تصانيش )اإلحصااءات الصاناعية( التم ليه   ،لاهريميداني تجراله الهيئة العامة لإلحصااء بشاك  

جمع المعلوماات من خ ا  الاارة عيناة ممثلاة من المنشاااااااات الصاااااانااعياة لي كاالاة المنااق  اإلدارالاة لي 

المملكة العربية السااعودالة، واسااتيفاء اسااتمارة إلكترونية تحتوي علي عدد من األساائلة، ومن خ له التم 

 الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي.تولير تقدالرات ومؤلرات تتعل  ب

 ف:اهداأل .2
 (.IPIتركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ) .1

 إعداد المؤلرات قصيرة المد  تساعد لي معرلة الت ثير الموسمي علي القطاع الصناعي. .2

ومعرلة الصاناعة والكهرباء والغا  والماء تحدالث سالسالة البيانات االقتصاادالة قصايرة المد  عن أنشاطة   .3

 مساهمتها لي التنمية. مد 

 معرلة التغير الموسمي للمشتغلين داخ  قطاع الصناعة. .4

معرلة حجم التغير الموسمي لي التعوالضات المدلوعة للمشتغلين والنفقات األخر  واإلالرادات لقطاع  .5

 الصناعة.

قصااايرة تولير احتياجات األجهزة والمصاااال  الحكومية والباحثين من اإلحصااااءات والمعلومات اإلحصاااائية   .6

 المد  لقطاع الصناعة.

 استخدام هذ  اإلحصاءات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحلي ت. .7

 ات والمفاهيم المرتبطة بنشرة الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي: حالمصطل .3
 اإلنتاج الصناعي: 3-1

هو عملية تحوال  المواد الخام )مدخ ت( إلي مواد اسااااته كية لي شااااورتها النهائية لي لااااك  )مخرجات( 

ا للمنش ة.  ا مادال   بغرض تحقي  عائد 

 كمية االنتاج:  3-2

 . معينة ةهي مقدار ما التم إنتاجه من سلع

 الصناعات التحواللية:  3-3

 منتجات نهائية أو منتجات وسيطة. األولية إليهي شناعات النطوي نشاقها علي تحوال  المواد 

 الصناعات االستخراجية: 3-4

الموارد الطبيعية التي ال المكن أن   عليساااااتخرج من األرض، وتعتمد هذ  الصاااااناعات المواد الخام التي ت    يتعن

 تجدد أو تعوض مث  النفط والمعادن.

 



   الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي 
2019أكتوبر 

 
م 
 

5 
 

 إمدادات الكهرباء والغا  والماء:  3-5

تشااام  توشاااي  الكهرباء والغا  باإلضاااالة إلي إمدادات الميا  وأنشاااطة الصااارف الصاااحي وإدارة النفاالات 

 ومعالجتها. 

 المواد األولية:  3-6

تمثا  مادخ ت اإلنتااج أو المواد الخاام التي التم اسااااااتخادمهاا لي إنتااج منتج، وهاذ  المواد لم تتم معاالجتهاا 

 الذة. بعد، وقد تكون هذ  المواد متجددة أو ن

 السلع:  3-7

هي المواد الملموسااة التي القوم المسااتهلس بشاارائها بغرض االسااته ي النهائي والمكن تقساايمها إلي 

 إللباع احتياجاته.  المستهلسسلع غير معمرة، أو هي مجموعة من المنالع التي الحص  عليها  وسلع معمرة،  

 التغّير: 3-8

 ( عن الفترة المماثلة من العام الساب . لهراإلحصائي لي لترة )، والقيس التغير لهريهو نمو علي أساس 

 المؤلرات: 3-9

تم لي هذ  الخطوة تحدالد المؤلاارات المراد اسااتنتاجها عند اسااتخراج النتائج، حيث تم تحدالد شاايغة الساابير 

(Laspeure  ساااانة األساااااس )السااااتخدامها عند احتساااااب   2010( المرجحة بكميات اإلنتاج الذي العتمد )أو ان

 وتركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي لي قطاع الصناعة كما اللي:

 :المكانيةو  التغطية الزمانية .4
 التغطية المكانية:4-1

( للمملكة العربية الساعودالة، حيث الغطي 13الغطي مسا  اإلنتاج الصاناعي كالة المناق  اإلدارالة الااااااا )

المساااا  مناق : )الرالاض، ومكة المكرمة، والمدالنة المنورة، والقصاااايم، والشاااارقية، وعسااااير، وتبوي، 

للمدن باعتبار أنها  وحائ ، والحدود الشااااامالية، وجا ان، ونجران، والباحة، والجوف( وتم إعطاء أهمية أكبر

المشاااااتغلين لي   من إجمالي%91من إجمالي المنشاااااات بالمملكة وتشاااااّغ  ما القارب    %84حونتضااااام  

المملكاة. وتلس عن قرال   الارة عينة من المنشااااااات الصااااااناعية لك  منطقة التم اختيارها بطرالقة علمية 

ّمِثلة لكالة المنشات االقتصادالة لي المنطقة.  لتكون عينة م 

 معادلة االحتساب المؤلر

 

 

الرقم القياسي لإلنتاج 

لي القطاع 

 الصناعي

IQ =
∑

𝑄1

𝑄0
∗w   

∑𝑊
 *100 

 ن:إحيث 

IQالرقم القياسي لكمية اإلنتاج الصناعي :. 

Q1الكمية لي لص  المقارنة :. 

Q0 : م.2010الكمية لي سنة 

Wالو ن :. 
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 .التغطية الزمانية:   4-2

التم خ ا الفترة الزمنية المحددة لزالارة منشاااات عينة المسااا  المساااتهدلة واساااتيفاء بيانات اساااتمارة 

 الساب  لفترة تنفيذ . شهروتسند بيانات المس  عادة  لل ،المس 

 

 المستخدمة:  التصنيفات اإلحصائية .4
 تعتمد بيانات النشرة علي التصانيش واألدلة التالية:

 (.ISIC 4التصنيش الوقني لألنشطة االقتصادالة ) •

 .م2008( الصادر عن األمم المتحدة عام CPC2التصنيش المركزي للمنتجات ) •

 

 ختيار العينة: ا .5
( منشاااا ة تزاوا األنشااااطة الصااااناعية المسااااتهدلة كعينة مختارة 3000تم اختيار عينة المساااا  بتحدالد )

مِثلة لمجتمع المساا  علي مسااتو    المملكة ومو عة علي كالة مناق  المملكة العربية السااعودالة وم 

 .ةالث   عشر

 

 

 

 

 

 

 أدوات جمع البيانات:- .6
وتصاميم اساتمارة المسا  من ِقب  مختصاي إحصااءات الصاناعة لي الهيئة العامة لإلحصااء، تم إعداد 

ها علي المختصاااين  وقد روعي عند تصاااميمها التوشااايات والمعاالير والتعارالش الدولية، كما تم عرضااا 

والخبراء لي مجاا اإلنتاج الصاناعي خ ا  الارتهم للهيئة، وتم عرضاها كذلس علي الجهات تات الع قة 

خذ مرئياتهم وم حتاتهم عليها، وقد تم إعداد شااياغة األساائلة بطرالقة علمية محددةد بهدف توحيد أل

 شيغة توجيه السؤاا من ِقب  الباحثين.

 وحدات المعاينة في مسح اإلنتاج الصناعي: 

 وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي تُسـحب فـي المرحلـة األولى مـن تصميـم عينـة المسح،

)المنشأة( هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، وهـي وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحبُها فـي المرحلـة الثانيـة  د  بينما تع

 مـن تصميـم عينـة المسح، وتعد كل وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية.
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لكترونية المكن التعام  معها من خ ا نتام جمع إوبعد اعتماد اساااااتمارة المسااااا  تم تحواللها إلي اساااااتمارة  

 اللي:( والذي التميز بما Tablet devicesالبيانات المطور باستخدام األجهزة اللوحية )

 استعراض منطقة عم  الباحث الميداني )عينة المس (. .1

 لي العينة )المنش ة( باستخدام الخرالطة لي الجها  اللوحي.الوشوا إ .2

استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقي  البيانات والتنق  )الكتشاف أخطاء إدخاا البيانات  .3

 بيانات(.لحتة استيفاء ال امنطقية آلي   الوالمدخ ت 

 رساا واستقباا الم حتات مع الباحث الميداني.من خ ا إ يةلالتواش  بين الفئات اإللرا .4

 البيانات: أسلوب جمع .7
زالارة المنشااات لجمع بيانات )مساا  ب  نقموساايتم اختيار العاملين المرلااحين كباحثين ميدانيين الذالن   •

 علي عدة معاالير عملية وموضوعية تتعل  بطبيعة العم . نتاج الصناعي( بناء  اإل

المتعااونين من منسااااااوبي بعت الجهاات وتم تا هيا  وتادرالاب جميع المرلااااااحين )مو،في الهيئاة،  •

 الحكومية( وتلس من خ ا برامج تدرالبية خاشة.

البيانات، تم اعتماد أساالوب االتصاااا المبالاار بالمنشاا ة: لي عملية اسااتيفاء اسااتمارة المساا  وجمع  •

حيث قام الباحث الميداني بزالارة المنشاااات الواقعة ضااامن عينة المسااا  بعد الوشاااوا لها باساااتخدام 

رلاادالة، والتعرالش بنفساه، وإبرا  الوثائ  الرسامية اإلحداثيات المدونة لي الجها  اللوحي والخرائط اإل

 يالمسا  وأهداله واساتولالتي تثبت هوالته اإلحصاائية، كما وضا  هدله من الزالارة، وقدم نبذة عن 

ِلمٍّ بشؤونها.  االستمارة اإللكترونية مشالهة من مالس المنش ة أو أي مسؤوا لي المنش ة م 

اسااتخدم كالة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية السااتيفاء بيانات اسااتمارة المساا  بناء  علي اإلسااناد  •

ا لقواعد التنق  بين أقسام وأسئلة اال  ستمارة.الزمني المحدد ولق 

تم تقسيم االستمارة إلي ثمانية أقسام حسب الموضوع لزالادة كفاءة االستمارة لي تحقي  

 ة لمرحلة العم  الميداني وهي:المواشفات الفني  

 تعوالضات المشتغلين متوسط عدد المشتغلين اط االقتصاديالنش

التغيرات لي  اإلالرادات التشغيلية النفقات التشغيلية

 األشوا الثابتة

 المواد األولية

المنتجات حسب نوع 

 السلعة

   

 المكن االق ع علي االستمارة كاملة وتحميلها من خ ا الموقع الرسمي للهيئة علي اإلنترنت

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

https://www.stats.gov.sa/ar/494-0
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اساااااتخدم الباحثون الميدانيون لي مختلش مناق  العم  بالمملكة خاشاااااية االتزامنا المتولرة علي  •

ة لتحميا  ونقا  البياانات المسااااااتولاة للمنشاااااا ة بشااااااكا  مباالاااااار إلي قاعدة البياانات  األجهزة اللوحيا 

ا لمراج ن بشك  معين تمهيد  ز  خ  ا. المرتبطة بها لي المركز الرئيس بالهيئة، حيث ت   عتها ومعالجتها الحق 

اإ  تطبي  )قواعد التدقي ( • لضاامان اتساااق ودقة ومنطقية البيانات علي اسااتمارة مساا  اإلنتاج   لكتروني 

الصاااااانااعي، وهي )قواعاد إلكترونياة تكتشااااااش تعاارض اإلجااباات( تم بنااقهاا من خ ا ربط الع قاة 

المنطقية بين إجابات االسااااتمارة ومتغيراتها لتساااااعد الباحث الميداني لي اكتشاااااف أي خط  بشااااك  

برمجة  مبالار عند اساتيفاء بيانات االسا  تمرالر بتمارة مع مالس المنشا ة بحيث ال تسام  هذ  القواعد الم 

 األخطاء إتا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخر  لي االستمارة.

عة عن قرال  مراجعة البيانات من خ ا الباحث الميداني نفساااااه  • جم  تم التحقُّ  من شاااااحِة البيانات الم 

ملية المساا  لي منطقة اإللااراف، حيث خضااعت جميع والمشاارف علي ع  ،والمفتش المسااؤوا عنه

منااق  العما  لعملياة مراقباة ومراجعاة من غرلاة جودة البيااناات لي المركز الرئيس باالهيئاة، والتي 

ا مع وقات تنفياذ عملياة جمع  ا بضاااااابط ومراقباة أداء جميع الفئاات العااملاة باالميادان تزامنا  تقوم أالضااااااا 

ا من اليوم األوا إلي آخ  ر الوم ليها.البيانات بدء 

 عداد النتائج ومراجعتها:إ .8
عبعد أ جم  ة لمساااا  اإلنتاج الصااااناعي، تم القيام بعمليات االحتساااااب ن تمت مراجعة البيانات الاااااااااام 

واسااااااتخراج النتائج، وتحمي  المخرجات وتخزالنها علي قاعدة البيانات، ومن ثم  تمت عمليات المراجعة 

لصاااااناعة باساااااتخدام تقنيات حدالثة وبرمجية تم النهائية عن قرال  المتخصاااااصاااااين لي إحصااااااءات ا

 تصميمها ألغراض المراجعة والتدقي . 

 نشر البيانات: . 10
 : إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:  أوال  

ثم تم البيانات لمساااااا  اإلنتاج الصااااااناعي،  لي هذ  المرحلة قامت الهيئة بتحمي  نتائج البيانات من قاعدة 

إعداد وتجهيز جداوا النشااااار والرساااااوم البيانية للبيانات والمؤلااااارات، وأضااااايفت لها البيانات الوشااااافية 

 والمنهجية، ومن ثم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزالة. 

: إعداد المواد اإلع مية واإلع ن عن شدور النشرة:   ثانيا 

يئاة مطلع العاام المي دي بنشاااااار موعاد إشاااااادار النشاااااارة عبر موقعهاا الرساااااامي علي بعاد أن قاامات اله

اإلنترنت، تقوم لي هذ  المرحلة بإعداد المواد اإلع مية الخاشاااة لإلع ن عن شااادروها عبر كالة وساااائ  

اإلع م إضاااالة إلي منصااااتها المختلفة لي مواقع التواشااا  االجتماعي، وتعلن عنها لي اليوم المحدد 

نشار ابتداء  لي الموقع الرسامي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصايغة  للن وتلس لضامان   Excelشار، وت 

انتشاااارها ووشااالها لكالة العم ء والمهتمين بالرقم القياساااي لإلنتاج الصاااناعي، وإدراجها لي المكتبة 

 اإلحصائية علي الموقع. 
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ا: التواش  مع العم ء وتزوالدهم بالنشرة:    ثالث 

ا من الهيئة ب همية التواشاااا  مع العم ء من مسااااتخدمي البيانات تقوم الهيئة لور شاااادور نشاااارة  إالمان 

الرقم القياساااااي لإلنتاج الصاااااناعي بالتواشااااا  مع العم ء وتزوالدهم بالنشااااارة، كما تساااااتقب  أسااااائلة 

ئجها عبر مختلش القنوات االتصااااالية ليتواشاااا  عم قها معها واسااااتفسااااارات العم ء حوا النشاااارة ونتا

 لطلب البيانات حيث التمُّ استقباا الطلبات واالستفسارات عن قرال :  

  www.stats.gov.sa :الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة •

  info@stats.gov.sa :البرالد اإللكتروني الرسمي للهيئة •

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

 الزالارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي لي الرالاض أو أحد لروعها بمناق  المملكة.  •

 الخطابات الرسمية. •

 (.920020081علي رقم )باالتصاا الهاتش اإلحصائي  •

 

 

 إجراءات الجودة المطبقة: . 11
الخضاااع مسااا  اإلنتاج الصاااناعي للعدالد من إجراءات الجودة الفنية وتلس لضااامان جودة البيانات الناتجة من 

 هذا المس ، ومن هذ  اإلجراءات: 

اساتخدام تقييمات المساوا الساابقة ألغراض رشاد عناشار القوة والضاعش لي تنفيذ المسا  وتحساين  .1

 إجراءات جمع البيانات اإلحصائية. 

باحثين لضااامان قدرة الباحث لي الحصاااوا علي البيانات بطرالقة مناسااابة تتمشاااي مع تدرالب واختبار ال .2

 أهداف المس . 

 

اختبار الوسااائ  اإللكترونية المسااتخدمة لي جمع البيانات ألغراض الت كد من ساا مة البيانات وحماالتها  .3

 لي جميع مراح  تنفيذ المس . 

 

 

 حصائية المناسبة.التقلي  من عبء المستجيب من خ ا استخدام الطرق اإل .4

  

ا االلتزام بنشر النتائج .5  . حسب مواعيد النشر المحددة مسبق 

 

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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هذا باإلضااااااالة إلي عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرلة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات 

 الميدانية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة:. 12
هيئة وتسااااتفيد من نشاااارة الرقم القياسااااي لإلنتاج الصااااناعي و ارة الطاقة والصااااناعة والثروة المعدنية،   

الهيئة الملكية للجبي  والنبع، وو ارة التجارة واالسااااااتثمار،  وهيئة المدن الصااااااناعية،  والمدن االقتصااااااادالة،  

حيث تفيد نتائج هذا   شااااندوق التنمية الصااااناعي السااااعودي باإلضااااالة إلي القطاع الخاص واألكادالمي،و

المؤلر الوحيد الذي القيس   دُّ ( والذي العIPIالمس  )الدراسة( لي تركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي )

 التغيرات التي تطرأ علي كمية اإلنتاج الصناعي لي المملكة علي المد  القصير.

باساتخدام السا سا  الزمنية كما المكن تحلي  سالوي االقتصااد بشاك  عام والقطاع الصاناعي بشاك  خاص 

 لألرقام القياسية لإلنتاج الصناعي.

  

 غرلة جودة البيانات: 

هي ة بكالة وسائ  المتابعة اإللكترونية  غرلة عمليات تعم  بشك  متزامن مع األعماا الميدانية للمسوا م 

مراجعاة اتسااق البياناات واكتشاف حاالت بالقوم ليها المراقبون وإخصائيو الجودة وولالات المراقبة والتتبع 

ب  الباحث ته من ِق ئالخطا  والقيام المتطرلاة أثناء عملية جمع البيانات لي الميدان من خ ا متابعة ما التم تعب

الميداني بشك  آني ولوري، و تهدف إلي التحق  من اتباع الباحثين للتعليمات الخاشة بالمس ، والتحق  من 

، والت كد من موثوقية الارات المقررة لألسرة أو المنش ةبيانات، والت كد من تطبي  جدوا الزمنطقية وشحة ال

 ومنطقية البيانات ومراجعة بعت مؤلرات المس  المهمة للت كد من دقة البيانات، وتقوم بعدة مهام أبر ها: 

ق العم  الميدانية علي .1 عة وإرساا الم حتات إلي ِلر  جم  مختلش مستوالاتها عن قرال   مراجعة البيانات الم 

ة التي الحملها الباحثون لتصلهم الم حتات بشك  آلي سرالع  النتام اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحي 

 لي مواقع عملهم.

ا بالمنش ة وقرا بعت األسئلة لي االستمارة عليهم للتحقُّ  من س مة استيفاء الباحث  .2 االتصاا هاتفي 

التزامه بالتعليمات عند الزالارة، والحصوا علي البيانات المفقودة التي لم التم تلقيها بعد، للبيانات، ومد  

 وتقدالم الشكر ألرباب األسر علي تعاونهم.

 الرد علي االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانية أو من مسؤوا إعطاء البيانات لي المنش ة. .3

لة لي ملش رة من خ ا مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسج  التحق  من شحة موقع استيفاء االستما .4

 العينة.

 :يمكن االطالع على تفاصيل منهجية الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي من خالل الموقع الرسمي 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 ) م2019 أكتوبر لشهر  الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي .13

مقارنة   %7.54قدر   رتفاع( نقطة، با130.71) م2019عام أكتوبر بلغ الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي لشهر 

نتاج  إاإلنتاج لي نشاط التعدالن واستغ ا المحاجر )الشم   رتفاع  إلي ا  االرتفاع بالشهر الماضي، والعز  هذا  

  ت انخف لي حين بالشهر الماضي،  مقارنة   %12.86قدر   رتفاع ( نقطة با126.19النفط( حيث سج  المؤلر ) 

انخفت اإلنتاج  كما  ،  ( نقطة147.61ليص  المؤلر إلي )  %1.86نشاط الصناعات التحواللية بنسبة  لي  اإلنتاج  

 .% 21.56 ( نقطة بانخفاض نسبته 115.24المؤلر )سج  لي  لي نشاط إمدادات الكهرباء 
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القياسي لإلنتاج الصناعي حسب األنشطةالرقم

التعدين واستغالل المحاجر الصناعة التحويلية إمدادات الكهرباء
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