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 األرقام القياسية ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية  |

 إمارة دبي -2020 الربع الثا�ي    

 
 

% 5.86انخفاضــــــاً مقداره  2020من عام  اع الصــــــناعة التحويلية للربع الثا�يســــــجل الرقم القياســــــي العام ألســــــعار المنتج لقط

 .2019من عام  % مقارنة مع الربع الثا�ي8.23كما سجل انخفاضاً مقداره  2020من عام  مقارنة بالربع األول

 

 )100= 2018| األرقام القياسية الربعية ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية (ديسمبر 

 )2020 الربع الثا�ي- 2019 (الربع الثا�ي 

 

  2020 مقارنة بالربع األول 2020 صناعة التحويلية خالل الربع الثا�يالمنتج لقطاع ال | حركة أسعار

 (التغير الربعي)

مقارنة  2020 % خالل الربع الثا�ي5.86ســجل الرقم القياســي العام ألســعار المنتج لقطاع الصــناعة التحويلية انخفاضــاً مقداره 

والفلّزات القاعدية  %41.72المنتجات النفطية المكررة بنســـبة ، ويرجع هذا النخفاض أســـعار كل من 2020 بأســـعار الربع األول

% ومنتجات المعادن المشـــــك�لة باســـــتثناء اآلالت والمعدات بنســـــبة 3.70% ومنتجات المطاط واللدائن بنســـــبة 10.46بنســـــبة 

% 0.65واآلالت والمعدات غير المصـــــــــّنفة في موضـــــــــع آخر بنســـــــــبة  %1.16% والجلد والمنتجات ذات الصـــــــــلة بنســـــــــبة 2.28

% والمنتجات 0.61ومنتجات التبغ بنســــبة % 0.64بنســــبة والمركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصــــف المقطورة 

 .%0.11% واألثاث بنسبة 0.13ومنتجات المعادن الالفلزية األخرى بنسبة % 0.35الغذائية بنسبة 
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، حيث ارتفعت أســــعار 2020من عام  االولومن ناحية أخرى فقد ســــجلت بعض الصــــناعات ارتفاعاً في أســــعارها مقارنة بالربع 

والكيماويات % 6.95% والطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة بنسبة 7.52كل من الصناعات التحويلية األخرى بنسبة 

% والمنســــــوجات 0.82% والمشــــــروبات بنســــــبة 3.08% والورق ومنتجات الورق بنســــــبة 3.82والمنتجات الكيميائية بنســــــبة 

 .%0.05ئية بنسبة والمعدات الكهربا %0.42بنسبة 

الصـــيدالنية والمنتجات  منتجات الخشـــب والفلين عدا األثاث الملبوســـات والخشـــب كالً منصـــناعة وقد لوحظ اســـتقرار أســـعار 

 النقل األخرى وإصالح وتركيب اآلالت والمعدات. ومعدات األساسية ومستحضراتها

 

  2019 مقارنة بالربع الثا�ي 2020 الثا�يصناعة التحويلية خالل الربع | حركة أسعار المنتج لقطاع ال

 (التغير السنوي)

 2020من عام  % خالل الربع الثا�ي8.23سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 

 %54.83ررة بنســـــــــبــة المنتجــات النفطيــة المك، ويرجع هــذا النخفــاض أســـــــــعــار كــل من 2019من عــام  الثــا�يمقــارنــة مع الربع 

والجلد  و %5.95المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة  % و15.04والفلزات القاعدية بنسبة 

ومنتجات المطاط % 5.06والمعدات غير المصـــــــّنفة في موضـــــــع آخر بنســـــــبة  واآلالت% 5.09والمنتجات ذات الصـــــــلة بنســـــــبة 

% 1.63% والمنســـــوجات بنســـــبة 3.83بنســـــبة  والمنتجات الصـــــيدالنية األســـــاســـــية ومســـــتحضـــــراتها% 4.49واللدائن بنســـــبة 

 %. 0.53واألثاث بنسبة % 0.75% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.90ومنتجات المعادن الالفلزية األخرى بنسبة 

مقارنة بالربع المناظر من  2020 من عام الثا�يومن ناحية أخرى فقد ســـجلت بعض الصـــناعات ارتفاعا في أســـعارها خالل الربع 

والطباعة واســــتنســــاخ وســــائط اإلعالم % 29.71، حيث ارتفعت أســــعار كل من الصــــناعات التحويلية األخرى بنســــبة 2019عام 

% ومنتجات المعادن المشــــــكلة عدا الماكينات 6.86% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنســــــبة 13.79المســــــجلة بنســــــبة 

% والمشــــروبات بنســــبة 1.10والورق ومنتجات الورق بنســــبة % 2.82والمنتجات الغذائية بنســــبة % 4.25والمعدات بنســــبة 

  .%0.15ومنتجات التبغ بنسبة % 0.36

وإصالح وتركيب اآلالت  ومعدات النقل األخرىوالخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا األثاث  الملبوسات وقد حافظت أسعار

 . 2019مقارنة بالربع المناظر من عام  2020من عام  الثا�يع�ى استقرارها للربع  والمعدات
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 2020 اع الصناعة التحويلية للربع الثا�يونسب التغير ألسعار المنتج لقط ةالقياسي االرقام| 

)100= 8201(ديسمبر   

ISIC 4 الوزن النشاط االقتصادي 
الرقم القياسي للربع 

 2020 الثا�ي

 نسب التغير الربعي

مقارنة  2020 الثا�يالربع (

 )2020األول بالربع 

 نسب التغير السنوي

مقارنة  2020 (الربع الثا�ي

 )2019 بالربع الثا�ي

C 5.86 92.33 100.00 الرقم القياسي العام-  8.23-  

-0.35 101.94 13.24 ُصنع المنتجات الغذائية 10  2.82 

 0.36 0.82 98.86 1.85 ُصنع المشروبات 11

-0.61 98.54 1.30 التبغ ُصنع منتجات 12  0.15 

-1.63 0.42 98.96 0.27 ُصنع المنسوجات 13  

 0.00 0.00 100.00 2.56 ُصنع الملبوسات 14

-1.16 95.05 0.01 ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 15  5.09-  

 0.00 0.00 99.42 1.56 ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث 16

 1.10 3.08 102.40 1.55 ُصنع الورق ومنتجات الورق 17

 13.79 6.95 110.56 3.21 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة 18

-41.72 51.89 12.44 ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19  54.83-  

 6.86 3.82 106.26 7.76 ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 20

-3.83 0.00 96.17 0.23 ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية 21  

-3.70 92.01 3.92 ُصنع منتجات المطاط واللدائن 22  4.49-  

-0.13 97.79 6.02 ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 23  0.90-  

-10.46 84.44 14.20 ُصنع الفلّزات القاعدية 24  15.04-  

-2.28 97.10 10.47 ُصنع منتجات المعادن المشك�لة، باستثناء اآلالت والمعدات 25  4.25 

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 0.00 ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية 26

-0.75 0.05 99.50 4.08 ُصنع المعدات الكهربائية 27  

-0.65 96.43 4.73 المصّنفة في موضع آخرُصنع اآلالت والمعدات غير  28  5.06-  

29 
ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف 

 المقطورة
1.24 90.72 0.64-  5.95-  

 0.00 0.00 100.00 1.38 ُصنع معدات النقل األخرى 30

-0.11 98.05 2.48 ُصنع األثاث 31  0.53-  

 29.71 7.52 135.09 1.63 الصناعات التحويلية األخرى 32

 0.00 0.00 100.04 3.86 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 33

 


