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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 تشرين أول

 .المجال
 البيان الصحفي الجديد

 

 القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي الرقم

ارتفاع الرقم القياسييييي لكميات اإلنتاج الصييييناعي      ييييهر 
 2020 تشرين أو 

نسججججج ت   نتاج الصجججججناعي ارت اعاً إللكميات ا سججججججق الرقم القياسجججججي
أيلول بشججججججهر  مقارنة 2020 تشججججججرين أولخالل شججججججهر % 2.90
نتاج الصججججججناعي إل  لكميات اإلالرقم القياسججججججي  ارت عإذ  ،2020

 جب           مقارنة 2020 تشجججججججرين أولخالل شجججججججهر  176.76
=  2018 سجججججنة ا سجججججا ) 2020 أيلولخالل شجججججهر  171.77

100). 
 

الصيييييييييناعي علأل مسيييييييييتو  ا نشيييييييييطة  حركة كميات اإلنتاج
 االقتصادية الرئيسية

% 4.68 ارت اعًا نسججججج ت  الصييييناعات التحويليةسججججججلط أنشججججج ة 
مقارنة بالشجججججهر السجججججاب  والتي  2020 تشجججججرين أولخالل شجججججهر 

 % من إجمالي أنش ة الصناعة.82.98تشكق أهميتها النس ية 
 

أما عل  صجججججججشيد ا نشججججججج ة ال رتية والتي لها ت  ير نسججججججج ي   ير 
عل  مجمق الرقم القياسي، فقد سجلط بشض أنش ة الصناعات 

مقارنة بشججججهر  2020 تشججججرين أولخالل شججججهر  ارت اعاً التحويلية 
صجججججججججججججناعة منتجات المشاا  المشجججججججججججججكلة عدا أهمها  2020 أيلول

المشجججاا  المجججاتنجججات والمشجججدات "ا لمنيو "، صججججججججججججججنجججاعجججة منتججججات 
الالفلزية ا خرى "الباطو ، الحجر والرخا ، واإلسجج لط"، صججناعة 

صناعة منتجات التبغ، صناعة المنسوجات، المنتجات الغذائية، 
لكيماويات صججججججججناعة اصججججججججناعة الجلد والمنتجات ذات الصججججججججلة، و 

 .والمنتجات الكيميائية

  
من ناحية أخرى سججججق الرقم القياسجججي لكميات اإلنتاج الصجججناعي 

صججججناعة  منها في بشض أنشجججج ة الصججججناعات التحويلية انخ اضججججاً 
المنتجات الصججيدينية ا سججاسججية ومسججتحنججراتها، نشججا  ال باعة 

، وصناعة صناعة المالبسواستنساخ وسائط ا عال  المسجلة، 
  الخشب ومنتجات الخشب.

 
انخ اضججججًا  التعدين واسيييت    المحا رسجججججلط أنشجججج ة في حين 

% من 2.68تشججججججججججكق أهميتها النسجججججججججج ية % والتي 11.21 مقداره
 الصناعة.إجمالي أنش ة 

 
إمدادات الكهرباء وال از والبخار وتكييف سجججججججججججججججلط أنشجججججججججججججج ة و 

% والتي تشجججججكق أهميتها النسججججج ية 5.44 انخ اضجججججًا مقداره الهواء
 من إجمالي أنش ة الصناعة. 11.95%

 
الصرف الصحي وإدارة النفايات و إمدادات المياه  أنشج ة طسججل

 اتشججججججججججججججكق أهميته تي% وال1.33 انخ اضججججججججججججججًا مقداره ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39النس ية 
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