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 تنويه للمستخدمين:

لشهر تم تنقيح بيانات مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
، وذلك انسجامًا مع أحدث التوصيات الدولية في هذا 2020 ثاني تشرين
 .المجال

 البيان الصحفي الجديد
 

 القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي الرقم

الرقم القياسييي لكميات اإلنتاج الصييناعي شهر  ييهر  انخفاض
 2020 ثانيتشرين 

 مقداره انخفاضجججاً نتاج الصجججناعي إللكميات ا سججججل الرقم القياسجججي
تشججرين بشججهر  مقارنة 2020 ثانيتشججرين خالل شججهر % 6.35

نتاج الصناعي لكميات اإلالرقم القياسي  انخفضإذ  ،2020 أول
 جب مقججارنججة 2020 ثججانيتشججججججججججججججرين خالل شججججججججججججججهر  165.54إلى 

 سجججنة اسسجججا )      2020 تشجججرين أولخالل شجججهر  176.76
2018  =100). 

 
حركة كميات اإلنتاج الصيييييييييناعي علأل مسيييييييييتو  ا نشيييييييييطة 

 االقتصادية الرئيسية
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءسججج أ أنشجج ة 

% والتي تشججججججججججججججسل أهم تها النسجججججججججججججج ية 8.33 انخفاضجججججججججججججججًا مقداره
 من إجمالي أنش ة الصناعة. 11.95%

 
 مقداره انخفاضجججججججججاً  الصييييييناعات التحويليةسجججججججججج أ أنشججججججججج ة كما 

مقارنة بالشهر السابق  2020 ثانيتشرين % خالل شهر 6.50
% من إجمالي أنشجججججججج ة 82.98والتي تشججججججججسل أهم تها النسجججججججج ية 

 الصناعة.
 

أما ع ى صجججججججش د اسنشججججججج ة الفرتية والتي لها ت ث ر نسججججججج ي    ر 
ع ى مجمل الرقم القياسي، فقد سج أ بشض أنش ة الصناعات 

مقارنة بشهر  2020 ثانيتشرين خالل شهر  انخفاضاً التحوي ية 
صناعة منتجات المشادن المشس ة عدا أهمها  2020 تشرين أول

المجججاكنجججات والمشجججدات "اسلمن و "، صججججججججججججججنجججاعجججة منتججججات المشجججادن 
الالف زية اسخرى "الباطون، الحجر والرخا ، واإلسججف أ"، صججناعة 

نشجججججاب ال باعة واسجججججتنسجججججا  وسجججججائ  اسعال  المنتجات الغذائية، 
المسجججججججججججججج ة، صجججججججججججججناعة المنتجات الصججججججججججججج د نية اسسجججججججججججججاسجججججججججججججية 

صججججججججناعة صججججججججناعة الورت ومنتجات الورت، و ومسججججججججتح ججججججججراتها، 
 .لكيماويات والمنتجات الكيميائيةا
  

من ناحية أخرى سججججل الرقم القياسجججي لكميات اإلنتاج الصجججناعي 
صجججججججناعة  منها ةفي بشض أنشججججججج ة الصجججججججناعات التحوي ي ارتفاعاً 

  وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.، صناعة اسثاث، المالبس
 

الصرف الصحي وإدارة النفايات و إمدادات المياه  أنشج ة أسجج 
 اتشججججججججججججججسل أهم ته تي% وال1.23 انخفاضججججججججججججججًا مقداره ومعالجتها

 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39النس ية 
 

 ارتفاعاً  التعدين واسيييييتغهر المحا رسججججججججج أ أنشجججججججج ة في ح ن 
% من 2.68% والتي تشججججججججججسل أهم تها النسجججججججججج ية 2.58 نسجججججججججج ت 

 الصناعة.إجمالي أنش ة 
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