
 

 
1  

 
 

 

 لقطاع الصناعة التحويلية  المنتجألسعار  ةم القياسيارقاأل |
  2017 الرابعالربع 

 

  مقداره  ارتفاعاً  2017من عام  الرابعسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع 

 .2016من عام  الرابع% مقارنة مع الربع 4.83كما سجل ارتفاعاً مقداره  2017عام من  الثالث% مقارنة بالربع 3.76

 

 )2017 الرابع الربع- 2016 الرابعالربع (ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية الربعي  الرقم القياسي| 

 

  2017 الثالثمقارنة بالربع  2017 الرابعالربع لقطاع الصناعة التحويلية خالل  لمنتجا سعارأحركة | 

 الربعي) التغير(

من عام  الرابعالربع % خالل 3.76 مقداره اً ارتفاعلقطاع الصناعة التحويلية  ألسعار المنتج العام الرقم القياسي سجل

النفطية المكررة بنسبة  المنتجات أسعار كل من الرتفاعويرجع هذا ، 2017عام من  الثالثالربع  بأسعار مقارنة 2017

 ساسية (المنتجات المعدنية األساسية) بنسبةو األأالفلزات القاعدية و %4.69بنسبة  الكهربائيةوالمعدات  16.75%

 %2.24ذات الصلة بنسبة  والجلد والمنتجات %2.28 المشروبات بنسبةو %2.67 ةمنتجات التبغ بنسبو 3.16%

   %0.66موضع آخر بنسبة  يواآلالت والمعدات غير المصنفة ف  %1.83الخشب والفلين عدا األثاث بنسبة  ومنتجات

  %0.54بنسبة ائية يالكيم والكيماويات والمنتجات %0.58والطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بنسبة 

 . %0.28بنسبة الالفلزية األخرى  ومنتجات المعادن %0.53بنسبة منتجات المطاط واللدائن و
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، حيث 2017من عام  الثالثمقارنة بالربع  انخفاضاً في أسعارهافقد سجلت بعض الصناعات  ىأخر ةومن ناحي

اآلالت والمعدات  وتركيبوإصالح  %1.62 ةالحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية بنسب كل منأسعار  انخفضت

ومنتجات  %0.61 خرى بنسبةتحويلية األال والصناعات %0.92ورق بنسبة منتجات الو والورق %1.32بنسبة 

المركبات ذات و %0.39 ةبنسب الغذائيةوالمنتجات  %0.52 بنسبة نات والمعداتيالمشكلة عدا الماك المعادن

  .%0.06المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 

 عند واألثاث والمالبسوالمنسوجات  ساسية ومستحضراتهاالصيدالنية األالمنتجات كالً من أسعار  وقد لوحظ استقرار

 السابقة. مستوياتهم

 

  2016 الرابعمقارنة بالربع  2017 الرابعحركة اسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية خالل الربع | 

 السنوي) (التغير

من عام  الرابعالربع % خالل 4.83 مقداره ارتفاعاً ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية العام الرقم القياسي  سجل

بنسبة النفطية المكررة  المنتجات أسعار كل من الرتفاع، ويرجع هذا 2016من عام  الرابعمع الربع  مقارنة 2017

والصناعات التحويلية  %13.42 ة) بنسبساسية (المنتجات المعدنية األساسيةو األأالفلزات القاعدية و 21.59%

منتجات و %3.70بنسبة  الكهربائية والمعدات %7.16ذات الصلة بنسبة  والجلد والمنتجات %7.54األخرى بنسبة 

والمركبات و  %2.76واآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة و  %3.50بنسبة  المعادن الالفلزية األخرى

ومنتجات المعادن  %1.68بنسبة  والمشروبات%1.98ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 

التبغ بنسبة  منتجاتو %0.63 الورق بنسبة الورق ومنتجاتو %0.66المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 

 . %0.22منتجات المطاط واللدائن بنسبة و 0.49%

مقارنة بالربع  2017من عام  الرابعالربع أسعارها خالل  انخفاضاً فيفقد سجلت بعض الصناعات  ىأخر ةومن ناحي

المنتجات و %6.68إصالح وتركيب اآلالت والمعدات بنسبة  أسعار كل من انخفضت، حيث 2016المناظر من عام 

الحواسيب و %1.97 ةيائية بنسبوالمنتجات الكيم والكيماويات %5.66المالبس بنسبة و %6.61بنسبة  الغذائية

عدا الخشب والفلين  والخشب ومنتجات %0.79األثاث بنسبة و %1.63والمنتجات اإللكترونية والبصرية بنسبة 

 . %0.12 ةبنسب % والمنسوجات0.16عالم المسجلة بنسبة الطباعة واستنساخ وسائط اإلو %0.44 ةبنسب األثاث

مقارنة  2017من عام  الرابعللربع استقرارها  ىع�  ساسية ومستحضراتهاأسعار المنتجات الصيدالنية األ حافظتكما 

 . 2016بالربع المناظر من عام 
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 2017 الرابعربع لل لقطاع الصناعة التحويلية ألسعار المنتج ونسب التغير الرقم القياسي| 

)100= 2014(ديسمبر   

 الوزن أقسام الصناعة التحويلية
 الرابعالرقم القياسي للربع 

2017 

 نسب التغير الربعي

مقارنة  2017 الرابعالربع (

 )2017 ثالثالبالربع 

 التغير السنوينسب 

مقارنة  2017 الرابعالربع (

 )2016 الرابعبالربع 

 4.83 3.76 94.79  100.00 الرقم القياسي العام

 6.61- 0.39-  96.91  10.23 المنتجات الغذائية

 1.68 2.28  106.94  1.20 المشروبات

 0.49 2.67  100.80  0.94 منتجات التبغ

 0.12- ــ  97.74  0.51 المنسوجات

 5.66- ــ  86.14  2.19 المالبس

 7.16 2.24  102.87  0.01 الجلد والمنتجات ذات الصلة

 0.44- 1.83  99.70  1.61 الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا األثاث

 0.63 0.92-  96.56  1.65 الورق ومنتجات الورق

 0.16- 0.58 91.08 2.42 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

 21.59 16.75  89.42  21.64 المنتجات النفطية المكررة

 1.97- 0.54  94.70  8.24 والمنتجات الكيميائية الكيماويات

 ــ ــ  100.00  0.25 المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها

 0.22 0.53  90.09  4.30 منتجات المطاط واللدائن

 3.50 0.28  104.66  5.30 منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 13.42 3.16  89.89  13.06 الفلزات القاعدية أو االساسية (المنتجات المعدنية األساسية)

 0.66 0.52-  97.84  8.61 منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات

 1.63- 1.62-  97.96  0.30 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

 3.70 4.69  97.88  5.51 المعدات الكهربائية

 2.76 0.66  106.25  4.52 اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

 1.98 0.06-  106.95  0.99 المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

 0.79- ــ  101.73  1.93 األثاث

 7.54 0.61-  105.72  1.53 أخرىصناعات تحويلية 

 6.68- 1.32-  89.22  3.05 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

 


