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 مقدمة:
تحرص الهيئة العامة لإلحصااااااء علي تولير البيانات اإلحصاااااائية االجتماعية واالقتصاااااادية والساااااكانية ال زمة لمتخ   القرارات 
شكالها.  كما تسعي لمواكبة التطور السريع والمستمر لي مجال الدراسات  سياسات والمهتمين بالدراسات علي مختلف أ وراسمي ال

ة والتقنية لتصاال إلي مسااتوي رليع لي ه ا المجال لت اااهي األجهزة اإلحصااائية لي كلير من الدول من خ ل تطوير امكانياتها الفني
 المتقدمة. 

 

حيث تصادر الهيئة العامة لإلحصااء نشارة الرقم القياساي لإلنتاج الصاناعي اساتناداا علي البيانات والنتائج التي يولرها مساج االنتاج 
، وال   تم من خ له جمع بيانات 2019ن عام م المملكة اعتباراا علي مساااتوي مناط   يةشاااهرالصاااناعي ال   تنف ل الهيئة بدورية 

من المنشاا ت الصااناعية عن كميات اإلنتاج والمواد والساالع والخدمات التي تقوم باسااتخراجها أو انتاجها ليتم تركيب الرقم القياسااي 
 محاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الماء والكهرباء(.لإلنتاج الصناعي بأقسامه الرئيسية الل ث )التعدين واستغ ل ال

 

وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاااء بالشااكر والتقدير لكالة الشااركاء والعم ء من الجهات المعنية بمسااج اإلنتاج الصااناعي علي تعاونهم 
ش ت ومقدمي البيانات ليها  شكر ألصحاب المن شرة، كما تتقدم بوالر ال ستمارة معها لي إنجاز ه ل الن علي ما قدمول من تجاوب مع ا

المسااااج، حيث كان لتعاونهم أكبر األلر بعد تولي    لي إصاااادار ه ل النشاااارة، وتأمل الهيئة العامة لإلحصاااااء من الجميع تزويدها 
لمن شأن  لك تحسين محتوي النشرة    info@ststs.gov.saبالمقترحات والم حظات حول ه ل النشرة علي البريد اإللكتروني 

 وإ فاء المزيد من عمليات التطوير علي النشرات القادمة.

 

 .التولي .و  ولي  

 

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

تعتمد نشاارة الرقم القياسااي لإلنتاج الصااناعي لي بياناتها علي مسااج اإلنتاج الصااناعي وهو مسااج ميداني تجريه الهيئة 
ويندرج تحت تصنيف )اإلحصاءات الصناعية( يتم ليه جمع المعلومات من خ ل زيارة  شهر العامة لإلحصاء بشكل 

رية لي المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية عينة ممللة من المنش ت الصناعية لي كالة المناط  اإلدا
 تحتو  علي عدد من األسئلة، ومن خ له يتم تولير تقديرات ومؤشرات تتعل  بالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي.

 

 األهداف: .2
 

 (.IPIتركيب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ) 2.1
 التألير الموسمي علي القطاع الصناعي.إعداد المؤشرات قصيرة المدي تساعد لي معرلة  2.2
تحديث ساااالساااالة البيانات االقتصااااادية قصاااايرة المدي عن أنشااااطة الصااااناعة والكهرباء والغاز والماء ومعرلة مدي  2.3

 مساهمتها لي التنمية.
 معرلة التغير الموسمي للمشتغلين داخل قطاع الصناعة. 2.4
 للمشتغلين والنفقات األخري واإليرادات لقطاع الصناعة.معرلة حجم التغير الموسمي لي التعوي ات المدلوعة  2.5
تولير احتياجات األجهزة والمصاااالج الحكومية والباحلين من اإلحصااااءات والمعلومات اإلحصاااائية قصااايرة المدي  2.6

 لقطاع الصناعة.
 ت.استخدام ه ل اإلحصاءات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحلي  2.7

 

 المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي: .3

  اإلنتاج الصناعي:  3.1

شكل )مخرجات( بغرض تحقي   صورتها النهائية لي  سته كية لي  هو عملية تحويل المواد الخام )مدخ ت( إلي مواد ا
ا مادياا للمنشأة.   عائدا

 

  :كمية االنتاج  3.2

 هي مقدار ما يتم إنتاجه من سلعه معينه. 

 

  الصناعات التحويلية: 3.3

تعني المواد الخام التي تساااااااتخرج من األرض، وتعتمد ه ل الصاااااااناعات علي الموارد الطبيعية التي ال يمكن أن تجدد أو 
منتجات نهائية أو  تعوض ملل النفط والمعادن، وهي عبارة عن صاااناعات ينطو  نشااااطها علي تحويل المواد األولية إلي

 منتجات وسيطة.
 

 الصناعات االستخراجية: 3.4

الموارد الطبيعية التي ال يمكن أن تجدد أو تعوض  عليالصااااناعات تعني المواد الخام التي تسااااتخرج من األرض، وتعتمد ه ل  
 والمعادن.ملل النفط 

 

 إمدادات الكهرباء والغاز والماء:  3.5

 وتشمل توصيل الكهرباء والغاز باإل الة إلي إمدادات الميال وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. 
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 المواد األولية:  3.6

وتملل مدخ ت اإلنتاج أو المواد الخام التي يتم اساااااااتخدمها لي إنتاج منتج، وه ل المواد لم تتم معالجتها بعد، وقد تكون 
 ه ل المواد متجددة أو نال ة. 

 

 السلع:  3.7

غير  وهي المواد الملموسة التي يقوم المستهلك بشرائها بغرض االسته ك النهائي ويمكن تقسيمها إلي سلع معمرة، سلع
 إلشباع احتياجاته. المستهلكمعمرة، أو هي مجموعة من المنالع التي يحصل عليها 

 

 التغيّر: 3.8

 ( عن الفترة المماللة من العام الساب .  شهر، ويقيس التغير اإلحصائي لي لترة ) شهر هو نمو علي أساس 
 

 المؤشرات: 3.9

( Laspeureتم لي ه ل الخطوة تحديد المؤشرات المراد استنتاجها عند استخراج النتائج، حيث تم تحديد صيغة السبير )
السااااتخدامها عند احتساااااب وتركيب الرقم القياسااااي  2010المرجحة بكميات اإلنتاج ال   يعتمد )أوزان( ساااانة األساااااس 

 لإلنتاج الصناعي لي قطاع الصناعة كما يلي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عادلة االحتسابم المؤشر

 

 

قياسي لإلنتاج لي الرقم ال
 القطاع الصناعي

𝑄 =
∑

𝑄1

𝑄0
∗w   

∑𝑊
*100 

 حيث أن:

IQالرقم القياسي لكمية اإلنتاج الصناعي : 

Q1الكمية لي لصل المقارنة : 

Q2 2010: الكمية لي سنة 

Wالوزن : 
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 :التغطية الزمانية والمكانية  4

 

 المكانية:.التغطية 4.1

( للمملكة العربية الساااعودية، حيث يغطي المساااج مناط : 13يغطي مساااج اإلنتاج الصاااناعي كالة المناط  اإلدارية ال اااااااااا )
)الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصااايم، والشااارقية، وعساااير، وتبوك، وحائل، والحدود الشااامالية، وجازان، 

% من إجمالي المنشاااا ت بالمملكة  84أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها ت اااام حواليونجران، والباحة، والجوف( وتم إعطاء 
شغّل ما يقارب  صناعية لكل منطقة 91وت ش ت ال %من إجمالي المشتغلين لي المملكة. و لك عن طري  زيارة عينة من المن

 ة.يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة ُمّملِلة لكالة المنش ت االقتصادية لي المنطق
 

    :.التغطية الزمانية4.2

يتم خ ل الفترة الزمنية المحددة لزيارة منشاا ت عينة المسااج المسااتهدلة واسااتيفاء بيانات اسااتمارة المسااج. وتسااند بيانات 
 الساب  لفترة تنفي ل. شهرالمسج عادةا لل

 

 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة: 5

 التالية:تعتمد بيانات النشرة علي التصانيف واألدلة 

 ( التصنيف الوطني لألنشطة االقتصاديةISIC 4.) 

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

 

 

 
 اختيار العينة: 6

سج 3000تم اختيار عينة المساج بتحديد ) ( منشاأة تزاول األنشاطة الصاناعية المساتهدلة كعينة مختارة وُمملِلة لمجتمع الم
 المملكة وموزعة علي كالة مناط  المملكة العربية السعودية الل لة عشر.علي مستوي 

 

 

 

 

 

 أدوات جمع البيانات: 7

 استمارة المسج من قِبل مختصي إحصاءات الصناعة لي الهيئة العامة لإلحصاء، وقد روعي عند تم إعداد وتصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 بينما تعتبر 

 مـن تصميـم عينـة المسح، وتعد كل وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية.
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صناعي  صين والخبراء لي مجال اإلنتاج ال ُ ها علي المخت صميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عر ت
ها ك لك علي الجهات  ات الع قة ئة، وتم عر ااااااا ها، وقد تم إعداد  خ ل زيارتهم للهي ياتهم وم حظاتهم علي ألخ  مرئ

 صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحلين.

 

 

تم تقسيم االستمارة إلى سبعة  أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات الفنية لمرحلة العمل 
 الميداني وهي:

 تعوي ات المشتغلين متوسط عدد المشتغلين شاط االقتصاد الن

 حسب نوع السلعة المواد األولية اإليرادات التشغيلية النفقات التشغيلية

 يمكن االط ع علي االستمارة كاملة وتحميلها من خ ل الموقع الرسمي للهيئة علي اإلنترنت

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

 

وبعد اعتماد اسااتمارة المسااج تم تحويلها إلي اسااتمارة الكترونية يمكن التعامل معها من خ ل نظام جمع البيانات المطور باسااتخدام 
 ( وال   يتميز بما يلي:Tablet devicesاألجهزة اللوحية )

 استعراض منطقة عمل الباحث الميداني )عينة المسج(. .1
 الوصول الي العينة )المنشأة( باستخدام الخريطة لي الجهاز اللوحي. .2
اساااااااتيفاء البيانات بجودة عالية باساااااااتخدام قواعد تدقي  البيانات والتنقل )الكتشااااااااف أخطاء إدخال البيانات والمدخ ت  .3

ا لحظة استيفاء البيانات(.  ال منطقية آليا
 .استقبال الم حظات مع الباحث الميدانيمن خ ل ارسال و اإلشراقيةالتواصل بين الفئات  .4

 
 أسلوب جمع البيانات: 7

 

  تم اختيار العاملين المرشااحين كباحلين ميدانيين ال ينق قاموا بزيارة المنشاا ت لجمع بيانات )مسااج االنتاج الصااناعي( بناء
 علي عدة معايير عملية ومو وعية تتعل  بطبيعة العمل.

  موظفي الهيئة، المتعاونين من منسااااااوبي بعض الجهات الحكومية( و لك من خ ل تم تأهيل وتدريب جميع المرشااااااحين(
 .برامج تدريبية خاصة

  حيث قام الباحث الميداني  البيانات،تم اعتماد أسلوب االتصال المباشر بالمنشأة: لي عملية استيفاء استمارة المسج وجمع
اسااتخدام اإلحداليات المدونة لي الجهاز اللوحي والخرائط بزيارة المنشاا ت الواقعة  اامن عينة المسااج بعد الوصااول لها ب

والتعريف بنفسااه، وإبراز الولائ  الرساامية التي تلبت هويته اإلحصااائية، كما و ااج هدله من الزيارة، وقدم  االرشااادية،
ّمٍّ بشؤونها.نب ة عن المسج وأهداله واستولي االستمارة اإللكترونية مشالهة من مالك المنشأة أو أ  مسؤول لي المنشأ  ة ُملِ

  اساااتخدم كالة الباحلين الميدانين األجهزة اللوحية الساااتيفاء بيانات اساااتمارة المساااج بناءا علي اإلساااناد الزمني المحدد ولقاا
 لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة االستمارة.

 لرة علي األجهزة اللوحيَّة لتحميل استخدم الباحلون الميدانيون لي مختلف مناط  العمل بالمملكة خاصية " التزامن " المتو
ن  زَّ ونقل البيانات المساااتولاة للمنشاااأة بشاااكل مباشااار إلي قاعدة البيانات المرتبطة بها لي المركز الرئيس بالهيئة، حيث تُخق

ا لمراجعتها ومعالجتها الحقاا.   بشكل معين تمهيدا

   ا ل اااامان اتسااااام ودقة ومنطقية البي التدقي ( )قواعدتطبي وهي انات علي اسااااتمارة مسااااج اإلنتاج الصااااناعي، الكترونيا
بناؤها من خ ل ربط الع قة المنطقية بين إجابات االسااتمارة ومتغيراتها  اإلجابات( تمإلكترونية تكتشااف تعارض  )قواعد

لتساعد الباحث الميداني لي اكتشاف أ  خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات االستمارة مع مالك المنشأة بحيث ال تسمج 
 .خري لي االستمارةه ل القواعد الُمبرمجة من تمرير األخطاء إ ا تعار ت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أ

  عة عن طري  مراجعة البيانات من خ ل الباحث الميداني نفسااااه والمفتل المسااااؤول تم التحقُّ  من صااااحِة البيانات الُمجمَّ
عنه، والمشاارف علي عملية المسااج لي منطقة اإلشااراف، حيث خ ااعت جميع مناط  العمل لعملية مراقبة ومراجعة من 

ا ب ااااااابط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان غرلة جودة البيانات لي المركز ال رئيس بالهيئة، والتي تقوم أي اااااااا
ا من اليوم األول إلي آخر يوم   ليها.تزامناا مع وقت تنفي  عملية جمع البيانات بدءا

 

 

https://www.stats.gov.sa/ar/494-0
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 اعداد النتائج ومراجعتها: 8

عمليات االحتساب واستخراج النتائج، وتحميل بعد أن تمت مراجعة البيانات ال ُمجمعَّة لمسج اإلنتاج الصناعي، تم القيام ب
ية عن طري  المتخصاااااااصاااااااين لي  هائ يات المراجعة الن نات، ومن لمَّ تمت عمل يا قاعدة الب ها علي  المخرجات وتخزين

 إحصاءات الصناعة باستخدام تقنيات حديلة وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقي . 

 

 نشر البيانات: 9

  
: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:   أوالا

صناعي، ولم تم إعداد وتجهيز جداول  سج اإلنتاج ال ولي ه ل المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لم
باللغتين العربية  النشااار والرساااوم البيانية للبيانات والمؤشااارات، وأ ااايفت لها البيانات الوصااافية والمنهجية، ومن لم إعدادها

 واإلنجليزية. 

 

ا: إعداد المواد اإلع مية واإلع ن عن صدور النشرة:   لانيا

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام المي د  بنشااااار موعد إصااااادار النشااااارة عبر موقعها الرسااااامي علي اإلنترنت، تقوم لي ه ل 
المرحلة بإعداد المواد اإلع مية الخاصااة لإلع ن عن صاادروها عبر كالة وسااائل اإلع م إ ااالة إلي منصاااتها المختلفة لي 

ليوم المحدد للنشااار، وتُنشااار ابتداءا لي الموقع الرسااامي بقوالب مختلفة كبيانات مواقع التواصااال االجتماعي، وتعلن عنها لي ا
و لك ل مان انتشارها ووصلها لكالة العم ء والمهتمين بالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي، وإدراجها  Excelمفتوحة بصيغة 

 لي المكتبة اإلحصائية علي الموقع. 

 

 النشرة:  لاللاا: التواصل مع العم ء وتزويدهم ب

إيماناا من الهيئة بأهمية التواصاااال مع العم ء من مسااااتخدمي البيانات تقوم الهيئة لور صاااادور نشاااارة الرقم القياسااااي لإلنتاج 
الصناعي بالتواصل مع العم ء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العم ء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف 

 اصل عم ؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات واالستفسارات عن طري :  القنوات االتصالية ليتو

    الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئةwww.stats.gov.sa  

   البريد اإللكتروني الرسمي للهيئةinfo@stats.gov.sa  

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

  .الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي لي الرياض أو أحد لروعها بمناط  المملكة 

 .الخطابات الرسمية 

  (.920020081)الهاتف اإلحصائي علي رقم 
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 إجراءات الجودة المطبقة: 10

 يخ ع مسج اإلنتاج الصناعي للعديد من إجراءات الجودة الفنية و لك ل مان جودة البيانات الناتجة من ه ا المسج، ومن ه ل اإلجراءات: 

 استخدام تقييمات المسوح السابقة ألغراض رصد عناصر القوة وال عف لي تنفي  المسج وتحسين إجراءات جمع البيانات اإلحصائية.  .1
 تدريب واختبار الباحلين ل مان قدرة الباحث لي الحصول علي البيانات بطريقة مناسبة تتمشي مع أهداف المسج.  .2
 جمع البيانات ألغراض التأكد من س مة البيانات وحمايتها لي جميع مراحل تنفي  المسج.  اختبار الوسائل اإللكترونية المستخدمة لي .3
 التقليل من عبء المستجيب من خ ل استخدام الطرم اإلحصائية المناسبة.  .4
ا. االلتزام بنشر النتائج ح .5  سب مواعيد النشر المحددة مسبقا

 ه ا باإل الة إلي عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرلة جودة البيانات بالهيئة ألناء عملية جمع البيانات الميدانية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة: 11

والصناعة واللروة المعدنية، هيئة المدن االقتصادية، هيئة المدن الصناعية، تستفيد من نشرة الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي وزارة الطاقة  
ث وزارة التجارة واالستلمار، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صندوم التنمية الصناعي السعود  باإل الة إلي القطاع الخاص واألكاديمي، حي

( وال   يعتبر المؤشاار الوحيد ال   يقيس التغيرات التي IPIتاج الصااناعي )تفيد نتائج ه ا المسااج )الدراسااة( لي تركيب الرقم القياسااي لإلن
 تطرأ علي كمية اإلنتاج الصناعي لي المملكة علي المدي القصير.

 كما يمكن تحليل سلوك االقتصاد بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص باستخدام الس سل الزمنية لألرقام القياسية لإلنتاج الصناعي.

 

  

 غرفة جودة البيانات:

قوم فيها المراقبون غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح ُمهيأة بكافة وسائل المتابعة  اإللكترونية  وشاشات المراقبة والتتبع  ي

الميدان من خالل متابعة ما يتم تعبأته  وإخصائيو الجودة على  مراجعـة اتسـاق البيانـات واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملية جمع البيانات في

ة البيانات ، و من قبل الباحث الميداني بشكل آني وفوري ، و  تهدف إلى التحقق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح ، و التحقق من منطقية وصح

منطقية البيانات ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة التأكد من تطبيق جدول الزيارات المقررة لألسرة أو المنشأة ، والتأكد من موثوقية و

 البيانات ، وتقوم بعدة مهام أبرزها : 

 عة وإرسال المالحظات إلى فَِرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام اآللي المكتبي المرتب ط باألجهزة مراجعة البيانات الُمجمَّ

 الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم. اللوحيَّة التي يحملها

 مات عند الزيارة، االتصال هاتفيًّا بالمنشأة وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّق من سالمة استيفاء الباحث للبيانات، ومدى التزامه بالتعلي

 ديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم.والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتق

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

 .التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف 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 ) 2019لشهر يوليو الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي  12
13  

( نقطة، حيث ساااجل الرقم القياساااي لنشااااط التعدين واساااتغ ل المحاجر 125,37) 2019الرقم القياساااي العام لشاااهر يوليو من عام  بلغ
( نقطة، بينما وصاااااال الرقم القياسااااااي لنشاااااااط إمدادات الكهرباء والغاز إلي 148.68( نقطة ونشاااااااط الصااااااناعة التحويلية )117,33)
 ( نقطة.148.56)

لي إجمالي األنشااطة  %0.98بنساابة  نخف ااتمع نتائج الشااهر الساااب ، نجد أن كميات اإلنتاج قد ا 2019شااهر يوليو وعند مقارنة نتائج 
%، 2,07لي اإلنتاج لنشاااط التعدين واسااتغ ل المحاجر  نخفاض، حيث بلغت نساابة اال2019الصااناعية عما كانت عليه لي شااهر يونيو 
% ، لي حين سجل اإلنتاج لي إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض 1.8الصناعة التحويلية بينما بلغت نسبة ارتفاع اإلنتاج لي نشاط 

 % .0.76وصلت إلي 

% لي جميع 9,07، نجد أن كميات اإلنتاج قد انخف ت بنسبة 2018مع نتائج الشهر نفسه من عام  2019أما بمقارنة نتائج شهر يوليو 
، ويعزي السبب لي  لك إلي انخفاض اإلنتاج لي نشاط التعدين واستغ ل 2018يوليو األنشطة الصناعية عما كانت عليه لي شهر 

% ، لي حين سجل اإلنتاج لي 15.74%، وك لك انخفاض اإلنتاج لي نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4,91المحاجر بنسبة وصلت إلي 
 % .4.56إمدادات الكهرباء والغاز نسبة نمو بلغت 

 

 

 

 العام لإلنتاج الصناعيالرقم القياسي 

 الشهر السنة
الرقم 
 القياسي

 التغير

)٪( 

2019 

   125.55 يناير

 0.87▼ 129.29 لبراير

 2.98▼ 125.55 مارس

 0.63▲ 126.34 أيريل

 0.93▼ 125.16 مايو

 1.16▲ 126.61 يونيو

 0,98▼ 125,37 يوليو
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 الرئيسةاألقسام 

2019 

 يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

IIP125.37 126.61 125.16 126.34 125.58 129.29 130.43  الرقم القياسي العام 

التعدين واستغالل 

 المحاجر
125.45 124.14 119.87 120.11 118.43 119.81 117.33 

 148.68 146.05 145.76 148.54 148.98 153.87 155.98 الصناعة التحويلية

 148.56 149.70 137.57 113.29 89.82 70.10 59.15 إمدادات الكهرباء


