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 تنويه للمستخدمين:

 تموزلشهر تم تنقيح بيانات مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
 .، وذلك انسجامًا مع أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال2020

 البيان الصحفي الجديد
 

 القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي الرقم

 آبارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي خالل شهر 
2020 

نسججججج ت   ارتفاعاً نتاج الصجججججناعي إللكميات ا سججججججق الرقم القياسجججججي
 ،2020 تموزبشججهر  مقارنة 2020 آبخالل شججهر % 10.17

 157.10نتاج الصججناعي إل  لكميات اإلالرقم القياسججي  ارتفعإذ 
 تموزخالل شهر  142.60جججججججججججججج ب مقارنة 2020 آبخالل شهر 

 .(100=  2018 سنة األساس) 2020
 

حركة كميات اإلنتاج الصنننننننننناعي علأل مسنننننننننتو  ا ن نننننننننطة 
 الرئيسيةاالقتصادية 

 ارتفاعًا نسججججججججج ت  التعدين واسننننننتمالل المحا رسجججججججججج   أنشججججججججج ة 
% من إجمالي 2.68% والتي تشجججججججتق أهمنتها النسججججججج ية 18.58
 الصناعة.أنش ة 

 
إمدادات الكهرباء والماز والبخار وتكييف سججججججججج   أنشجججججججج ة كما 
% والتي تشججججججتق أهمنتها النسجججججج ية 10.75 نسجججججج ت  ارتفاعاً  الهواء

 أنش ة الصناعة. من إجمالي 11.95%
 
% 10.13 ارتفاعًا نسجج ت  الصننناعات التحويليةسججج   أنشجج ة و 

مقارنة بالشجججججججهر السجججججججاب  والتي تشجججججججتق  2020 آبخالل شجججججججهر 
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.82.98أهمنتها النس ية 

 
أما ع   صجججججججشند األنشججججججج ة الفرتية والتي لها ت  نر نسججججججج ي   نر 
ع   مجمق الرقم القياسي، فقد سج   بشض أنش ة الصناعات 

 تموزمقارنة بشجججججججججهر  2020 آبخالل شجججججججججهر  ارتفاعاً التحوي ية 
منتجات المشادن المشجججججت ة عدا الماكنات  ةصجججججناع أهمها 2020

صناعة منتجات المشادن الالف زية األخرى والمشدات "األلمننوم"، 
نشاط ال باعة واستنساخ  سف  "،اإلو "الباطون، الحجر والرخام، 
صججججناعة المنتجات اليذاألية، صججججناعة  وسججججاألع األعالم المسججججج ة،
 صناعة المالبس.و منتجات الم اط وال داألن، 

  
من ناحية أخرى سججججق الرقم القياسجججي لكميات اإلنتاج الصجججناعي 

صججججناعة  منها في بشض أنشجججج ة الصججججناعات التحوي ية انخفاضججججاً 
 األساسية ومستحضراتها،صناعة المنتجات الصندالنية األ اث، 

صججججججججججججججناعة الور  و صججججججججججججججناعة الكيماويات والمنتجات الكيمياألية، 
  .ومنتجات الور  

 
الصرف الصحي وإدارة و إمدادات المياه  أنش ة  سج  في حنن

تشججججججججججججججتق  تي% وال0.87 انخفاضججججججججججججججًا مقدار  النفايات ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39النس ية  اأهمنته
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