
 

 

 

 

 مذكرة إخبـارية
 للمندوبية السامية للتخطيط

 ألثمان عند اإلنتاج الصناعي والطاقي والمعدنيل االستدالليالرقم حول 
 3102 مايلشهر 

 
 

سجل الرقم االستداللي لألثمان عند اإلنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريا المندوبية 
  : 3102 أبريلمقارنة مع شهر  3102 ماي شهرالسامية للتخطيط، خالل 

 

يعود بالخصوص إلى  ،في قطاع "الصناعات التحويلية" %2,5 ب انخفاضا  -  
ب  "الصناعة الكيماوية" فيو  %5,8" بتكرير البترول"في قطاع  األسعار انخفاض
لى و   %0,4وفي "تحويل المواد المعدنية" ب 5,0%  "الصناعات الغذائية" في هاارتفاعا 

 ؛ %0,2ب
 

 ىيرجع أساسا إل ،%0,3بنسبة  في قطاع "الصناعات اإلستخراجية" انخفاضا   -
الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية لألنشطة االقتصادية تحت عنوان "الصناعات 

 ، وخاصة منها الزفت ب  %0,5معدل أثمانـها ب انخفضاإلستخراجية األخرى" التي 
  ؛5,0%

 
 ."استقرارا في قطاع "إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 حسب القطاعات والفروع اإلنتاج عند ألثمانلالرقم االستداللي 
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE 

 
 

Code Sections et Branches 
Avril 

2013 

  أبريل      

Mai 

2013 

 ماي

Variation 

% 

 لتغييرا

 الرمز القطاعات والفروع

C Industries extractives 152,1* 151,6* -0,3 ج الصناعات االستخراجية 
11 Extraction d’hydrocarbures 255,9* 255,9* -  11 استخراج الهيدروكربور 

13 
Extraction, exploitation et enrichissement 
de minerais métalliques 160,2* 160,2* - 

استخراج، استغالل وتنمية 
 المعادن الحديدية والغير الحديدية

13 

14 Autres industries extractives 149,1* 148,4* -0,5 14 صناعات استخراجية  أخرى 

D Industries manufacturières 163,0* 158,9* -2,5 د الصناعات التحويلية 
15 Industries alimentaires 130,2 130,4 0,2 15 غذائيةالصناعات ال 

16 Industrie du tabac 124,9 124,9 - 16 صناعة التبغ 

17 Industrie textile 100,7 100,8 0,1 17 صناعة النسيج 

18 
Industrie de l’habillement et des 
fourrures 94,5 94,5 - صناعة المالبس و الفرو 

18 

19 Industrie du cuir et de la chaussure 107,4 107,4 - 19 صناعة الجلد واألحذية 

20 
Travail du bois et fabrication d'articles en 
bois 146,6 146,6 - 

نجارة الخشب وصناعة مواد من 
 الخشب

20 

21 Industrie du papier et du carton 97,0* 97,0* - 21 صناعة الورق والورق المقوى 

22 Edition, imprimerie, reproduction 98,9 98,9 - 22 ستنساخالطباعة واالنشر، ال 

23 Raffinage de pétrole 408,1 384,5 -5,8  23 تكرير البترول 

24 Industrie chimique 159,5 151,5 -5,1 24 كيماويةالصناعة ال 

25 
Industrie du caoutchouc et des 
plastiques 109,0 109,0 - صناعة المطاط والبالستيك 

25 

26 
Fabrication d'autres produits minéraux 
non métalliques 130,6 130,6 - 

صناعة منتوجات أخرى غير 
 معدنية

26 

27 Métallurgie 131,0 130,8 -0,2 27 صناعة المواد المعدنية 

28 Travail des métaux 118,5 118,0 -0,4 28 تحويل المواد المعدنية 

29 Fabrication de machines d'équipements 88,2 88,2 - 29 والتجهيزات التصناعة األ 

31 
Fabrication  de  machines et d’appareils 
électriques 123,8 123,8 - 

جهزة األصناعة األالت و
 الكهربائية 

31 

32 
Fabrication d'équipements de Radio, 
Télévision et Communication 92,8 92,8 - 

الراديو ،التلفزة جهزة أصناعة 
 واالتصال 

32 

33 
Fabrication d'instruments médicaux, de 
précision, d'optique et d'horlogerie 103,2 103,2 - 

صناعة أجهزة الطب والدقة 
 والنظر وصناعة الساعات

33 

34 Industrie automobile 103,4 103,4 - 34 صناعة السيارات والهياكل 

35 
Fabrication d'autres matériels de 
transport 106,8 106,8 - صناعة وسائل أخرى للنقل 

35 

36 
Fabrication de meubles, industries 
diverses 126,3 126,3 - صناعة األثاث وصناعات مختلفة 

36 

E 
Production et distribution d’électricité 
et d’eau 107,5 107,5 - وتوزيع الكهرباء والماء إنتاج 

 هـ

40 Production et distribution d'électricité 81,3 81,3 -   40 إنتاج وتوزيع الكهرباء 

41 Captage, traitement et distribution d'eau 176,2 176,2 - 41 جذب، معالجة وتوزيع المياه 

 Indices provisoires *                                            مؤقت*        

          


