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  لقطاع الصناعة التحويلية المنتجألسعار  ةالقياسي األرقام |
 2017 خالل عام

 

بنسبة  ، مسجال ارتفاعاً 2017خالل عام  92.40التحويلية بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المنتج لقطاع الصناعة 

  .89.04والذي بلغ  2016ارنته بعام عند مق% 3.78

 

 )100= 2014(ديسمبر  2017الرقم القياسي السنوي ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية  |

  

  2017 لقطاع الصناعة التحويلية خالل عام المنتج اسعاري�ي لحركة فيما ي�ي تحليل تفصو

 ةمقارن 2017خالل عام % 3.78مقداره  ارتفاعاً لقطاع الصناعة التحويلية  العام ألسعار المنتج الرقم القياسي سجل

أو  والفلزات القاعدية %19.68النفطية المكررة بنسبة  أسعار كل من المنتجات الرتفاعويرجع هذا  ،2016بأسعار 

والصناعات % 6.41والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة % 11.52 بنسبةساسية (المنتجات المعدنية األساسية) األ

% والمركبات ذات المحركات 2.11منتجات المعادن الالفلزية األخرى بنسبة و %5.04األخرى بنسبة  التحويلية

الورق ومنتجات الورق بنسبة و% 0.54% والمشروبات بنسبة 1.45والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 

 .%0.04و األثاث بنسبة % 0.31والطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بنسبة % 0.53

، حيث 2016مقارنة بعام  2017انخفاضاً في أسعارها خالل عام  التالية ومن ناحية أخرى فقد سجلت الصناعات

يماويات % والك6.94% والمالبس بنسبة 7.54من إصالح وتركيب اآلالت والمعدات بنسبة  انخفضت أسعار كل

% 1.35منتجات التبغ بنسبة و% 1.51منتجات المطاط واللدائن بنسبة و% 3.51ائية بنسبة يوالمنتجات الكيم

الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا األثاث و% 0.95ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 

واآلالت والمعدات غير % 0.42كهربائية بنسبته المعدات الو %0.58% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.64بنسبة 
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المنسوجات و %0.27الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية بنسبة % و0.34مصنفة في موضع آخر بنسبة ال

 .2017%. وقد لوحظ استقرار أسعار المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها لعام 0.1بنسبة 

 

 2016مقارنة بعام  2017 عامخالل ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية  التغيرة ونسب م القياسيارقاأل |
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 الوزن أقسام الصناعة التحويلية
الرقم القياسي 

2016 

الرقم القياسي 

2017 

نسبة التغير 

2017 

 3.78 92.40 89.04 100.00 الرقم القياسي العام

 0.58- 99.61 100.20 10.23 المنتجات الغذائية

 0.54 105.58 105.01 1.20 المشروبات

 1.35- 99.53 100.88 0.94 منتجات التبغ

 0.10- 97.74 97.84 0.51 المنسوجات

 6.94- 87.66 94.19 2.19 المالبس

 6.41 101.47 95.36 0.01 الجلد والمنتجات ذات الصلة

 0.64- 99.13 99.76 1.61 الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا األثاث

 0.53 97.03 96.52 1.65 الورق ومنتجات الورق

 0.31 91.71 91.43 2.42 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

 19.68 80.88 67.58 21.64 المنتجات النفطية المكررة

 3.51- 94.11 97.53 8.24 الكيماويات والمنتجات الكيميائية

 ــ 100.00 100.00 0.25 االساسية ومستحضراتهاالمنتجات الصيدالنية 

 1.51- 89.31 90.68 4.30 منتجات المطاط واللدائن

 2.11 103.43 101.30 5.30 منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 11.52 86.85 77.88 13.06 الفلزات القاعدية او االساسية (المنتجات المعدنية األساسية)

 0.95- 97.47 98.41 8.61 عدا الماكينات والمعداتمنتجات المعادن المشكلة 

 0.27- 99.19 99.46 0.30 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

 0.42- 93.71 94.10 5.51 المعدات الكهربائية

 0.34- 104.56 104.92 4.52 اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

 1.45 106.06 104.54 0.99 المقطورة ونصف المقطورةالمركبات ذات المحركات والمركبات 

 0.04 102.10 102.06 1.93 األثاث

 5.04 105.49 100.43 1.53 صناعات تحويلية اخرى

 7.54- 90.89 98.31 3.05 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات


