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  األرقام القياسية ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية  |

 إمارة د -2019
  

% 4.38بنســـبة انخفاضـــاً مســـجال  2019عام  خالل 100.23التحويلية المنتج لقطاع الصـــناعة  الرقم القياســـي العام ألســـعار بلغ

  .104.82والذي سجل  2018بعام مقارنة 

  )100= 2018(ديسمبر  المنتج لقطاع الصناعة التحويليةألسعار  السنويةاألرقام القياسية | 

 )2015 - 2019(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018 بعاممقارنة  2019أسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية خالل  حركة|

 ً  بعام مقارنة 2019% خالل عام 4.38بنسبة سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضا

% 8.89% والفلّزات القاعدية بنسبة 8.92من المنتجات النفطية المكررة بنسبة ، ويرجع هذا النخفاض أسعار كل 2018

ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات  %4.45ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة  %4.73والمشروبات بنسبة 

والجلد والمنتجات ذات الصلة   %3.85والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة  %3.90بنسبة 

والمنتجات الغذائية بنسبة  %1.39وإصالح وتركيب اآلالت والمعدات بنسبة  %1.57ومنتجات التبغ بنسبة  % 1.73بنسبة 

بائية بنسبة 0.69ن عدا األثاث بنسبة منتجات الخشب والفليووالخشب  %1.07واألثاث بنسبة  1.36% % والمعدات الكه

ية و 0.51%   .%0.38والطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة بنسبة  %0.48 ةبنسب األخرىمنتجات المعادن الالفل

، حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات 2018عام بومن ناحية أخرى فقد سجلت بعض الصناعات ارتفاعاً  أسعارها مقارنة 

والكيماويات والمنتجات  %2.16واآلالت والمعدات غير المصّنفة  موضع آخر بنسبة  %9.54التحويلية األخرى بنسبة 

 .%0.38والورق ومنتجات الورق بنسبة %0.42% والمنسوجات بنسبة 0.87الكيميائية بنسبة 

 ةمقارن األخرىكالً من المالبس والمنتجات الصيدالنية األساسية ومستحضراتها ومعدات النقل صناعة وقد لوحظ استقرار أسعار 

  .2018بعا م 
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  2019ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ونسب التغير  ةالقياسي االرقام| 
)100= 2018(ديسمبر   

ISIC 4  الوزن النشاط االقتصادي  
الرقم القياسي 

2018  

الرقم القياسي 

2019 

نسب التغير 

  السنوي

مقارنة  2019(

2018( 

C 4.38- 100.23 104.82 100.00 الرقم القياسي العام 

 1.36- 99.67 101.04 13.24 ُصنع المنتجات الغذائية 10

 4.73- 95.10 99.82 1.85 ُصنع المشروبات 11

 1.57- 98.59 100.16 1.30 ُصنع منتجات التبغ 12

 0.42 100.42 100.00 0.27 ُصنع المنسوجات 13

 0.00 100.00 100.00 2.56 ُصنع الملبوسات 14

 1.73- 99.78 101.54 0.01 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 15

 0.69- 99.42 100.11 1.56 ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث 16

 0.38 100.23 99.85 1.55 ُصنع الورق ومنتجات الورق 17

 0.38- 99.98 100.36 3.21 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة 18

 8.92- 108.96 119.63 12.44 ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

 0.87 100.41 99.54 7.76 ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 20

 0.00 100.00 100.00 0.23 والمستحضرات الصيدالنيةُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية  21

 4.45- 96.28 100.76 3.92 ُصنع منتجات المطاط واللدائن 22

ية األخرى 23  0.48- 99.26 99.74 6.02 ُصنع منتجات المعادن الالفل

 8.89- 97.71 107.24 14.20 ُصنع الفلّزات القاعدية 24

 3.90- 96.50 100.42 10.47 باستثناء اآلالت والمعداتُصنع منتجات المعادن المشكلة،  25

ية 26  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 0.00 ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبص

بائية 27  0.51- 100.23 100.74  4.08 ُصنع المعدات الكه

 2.16 100.67 98.54 4.73 ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة  موضع آخر 28

 3.85- 95.68 99.51 1.24 ُصنع المركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 29

 0.00 100.00 100.00 1.38 ُصنع معدات النقل األخرى 30

 1.07- 98.37 99.43 2.48 ُصنع األثاث 31

 9.54 110.42 100.80 1.63 الصناعات التحويلية األخرى 32

 1.39- 100.05 101.46 3.86 اآلالت والمعداتإصالح وتركيب  33

 


