مؤشرات الرقم القياسي الشهري للصناعات التحويلية

The monthly index of indicators for
manufacturing and extractive industries
For September 2014
The monthly index of manufacturing and
industries September 2014 increased
compared to the previous month August
increase is due to the high indices and
production for major activities.

4102 االستخراجية عن شهر سبتمبر

ارتفع الرقم القياسي الشهري للصناعات التحويلية واالستخراجية
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وذلك مقارنة بالشهر،%0.5  بمعدل4102 خالل شهر سبتمبر
 ويرجع هذا االرتفاع إلى ارتفاع األرقام.4102 السابق أغسطس
.القياسية وقيم اإلنتاج لألنشطة الرئيسية

ويوضححل الش ححال الت ححالي تط ححور الححرقم القياس ححي الش ححهري للص ححناعات

The following figure shows the evolution of the
monthly index of manufacturing and extractive
industries from September 2013 to September 2014.

 إلح ححى4102 التحويليح ححة واالسح ححتخراجية خح ححالل الفتح ححر مح ححن سح ححبتمبر

.4102 سبتمبر

4102  إلي سبتمبر4102 الرقم القياسي الشهري في الفتر من سبتمبر

INDEX الرقــــم القياســـــــــــي

The monthly index of manufacturing and extractive from Sept 2013 - Sept 2014
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ًنالحظ من الشال أن الرقم القياسي الشهري تفاوت صعوداً وهبوطحا
 ) ليحقح ححق أدنح ححي4102  – سح ححبتمبر4102 خح ححالل الفتح ححر (سح ححبتمبر

Note from the figure that the monthly index ups and
downs during the period (September 2013 September 2014) to achieve the lowest level during
the months (August 2013, July 2014, August 2014)
because of the holy month of Ramadan and the
holiday Eid al-Fitr (working one shift), then registered
a decline, followed by a slight rise gradually from
October 2013 until the end of 2013 because of the
holiday Eid al-Adha, and reached the highest levels
during the month of March 2014 where it achieved
(129.22) because of increased demand for products
(such as air conditioning, chemical fertilizers and
drinks and juices) and the stability of power supply to
factories of ( cement, brick and glass).

 بسححبل حلححول شححهر رم ححان4102 مسححتوي ل ح خححالل شححهر يوليححو

وكححذلك ارتفححع،) وأجححا عيححد الفطححر المبححار ( العمححل ورديححة واحححد

 كما سحلل ارتفحاع، ) 04..20(  ليصل4102 خالل شهر يونيو
 ووصحل4102  وحتحي نهايحة عحام4102 طفيف تدريلي من أكتوبر
 حي ح ح حقح ححق4102 الح ححرقم ألعلح ححي مسح ححتويات خح ححالل شح ححهر مح ححار

،  ) بسبل ياد الطلل علي المنتلات مثحل ( التاييحف041.10(
الايماوية واألسمد والمشروبات والعصائر ) وثبات امدادات الطاقة

.لمصانع األسمنت والطوب والزجاج
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وفيمححا يلححي نعححري التفيححرات فححي قححيم اإلنتححاج واألرقححام القياسححية ألهححم

Below we show the changes in production values and
indices for the major manufacturing and extractive
industries activities during September 2014 compared
to the previous month (August 2014):

أنشح ححطة الصح ححناعات التحويليح ححة واالسح ححتخراجية خح ححالل شح ححهر سح ححبتمبر
 4102مقارنة بالشهر السابق (أغسطس :) 4102

 -0نشاط ( 00صناع ح ح حة المش ححروب ححات)- :

1. Activity 11 (Manufacture of beverages).

ارتف ححع ال ححرقم القياس ححي الش ححهري لص ححناعة المش ححروبات خ ححالل ش ححهر

The monthly index of beverages has been increased

س ح ححبتمبر  4102بمع ح ححدل  %21.2بس ح ححبل ي ح ححاد الطل ح ححل عل ح ححي

during September 2014 by 39.3 % due to increased

المشححروبات والعصححائر بعححد عححود المححدار واسححتمرار ارتفححاع درجححات

demand for drinks and juices after the return of the

الحرار .

schools and continued high temperatures.

 -4نشح ح ح ح ححاط ( 4.صح ح ح ح ححناعة الحاسح ح ح ح ححبات و المنتلح ح ح ح ححات

2. Activity 26 (Manufacture of computer, electronic
and optical products).

االلاترونية والبصرية و األجهز الطبية )- :

The monthly index of machinery and equipment

ارتف ح ححع الح ححرقم القياس ح ححي الشح ححهري ص ح ححناعة الحاسح ححبات و المنتل ح ححات

products increased during September 2014 by 47.6 %

االلاترونيحة والبصحرية و األجهحز الطبيحة خح حالل شحهر سحبتمبر بمعحدل

due to organizing a number of exhibitions for these

 % 24..بسبل تنظحيم عحدد محن المعحاري لهحذن المنتلحات و يحاد

products, increase sales proportion by the new

نسبة المبيعات بحلول العام الدراسي اللديد.

academic year.

3. Activity 29 (Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers).

 -2نشاط ( 41صناعة المركبات ذات المحركات)- :
ارتف ح ححع ال ح ححرقم القياس ح ححي الش ح ححهري لنش ح ححاط ص ح ححناعة المركب ح ححات ذات

The monthly index of motor vehicles, trailers and

المحرك ححات خ ححالل ش ححهر س ححبتمبر بمع ححدل  % 45.5بس ححبل ي ححاد

semi-trailers increased during September 2014 by

الطلل وتقديم تسهيالت ائتمانية.

25.5 % due to increased demand for production and
providing credit facilities.
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