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 (2013-2010الفترة ) خالل ين لقطاع الصناعة التحويليةالمنتجاألرقام القياسية ألسعار  |

 

حيث بلغ الرقم في عام  متفاوتة ارتفاعات 2013-2011ين لقطاع الصناعة التحويلية المنتج ألسعارل الرقم القياسي سج
 % 2.66بمعدل  امسجال ارتفاع 105.20بلغ الرقم  2012، وفي عام %2.47رافعا المؤشر بنسبة  102.47 2011

وسجل ارتفاعا بمعدل  106.17متحركا بنفس االتجاه حيث بلغ الرقم  2013في عام  ، وظل المؤشر2011عن عام 
 يليةين لقطاع الصناعة التحو المنتج ألسعار ونسب التغيير االرقام القياسية( 1.  ويوضح جدول )2012عن عام  0.92%
 .2013-2011 ين لقطاع الصناعة التحويليةالمنتجنسب التغيير ألسعار ( 1، وشكل )2011-2013

 

 

  2013-2011 ين لقطاع الصناعة التحويليةالمنتج ألسعار ونسب التغيير االرقام القياسية | (1جدول )

 

 نسب التغيير الرقم القياسي 

2011 102.47 2.47 

2012 105.20 2.66 

2013 106.17 0.92 
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 المذكورة: خالل االعواموفيما يلي تحلياًل لحركة االسعار 

 
  2011 خالل عام لقطاع الصناعة التحويليةلمنتجين ا حركة اسعار

 
 بأسعارمقارنًة  %2.47ارتفاعًا بلغ  2011خالل عام  ين لقطاع الصناعة التحويليةاسعار المنتج التضخم فيسجل معدل 

ميتها النسبية داخل اه بسبب ارتفاعالرتفاع اسعار المجموعات االكثر تأثيرًا على الرقم القياسي ترجع هذه الزيادة و  .2010
 ،%17.28والمنتجات النفطية بنسبة  ،%5.51الغذائية بنسبة  من الموادحيث ارتفعت اسعار كل  المنتج،سلة سلع 

، %2.72، والمنتجات المعدنية االساسية بنسبة %5.61البالستك بنسبة  ، ومنتجات%4.68والمنتجات الكيماوية بنسبة 
 .  %4.08ومنتجات المعادن المشكلة بنسبة 

 
ادى الى الحد من ارتفاع التضخم في اسعار  %9.99انخفاض اسعار المجموعة الرئيسية منتجات المعادن الالفلزية بنسبة 

 المنتج.من سلة سلع  % 15.48المنتج، وذلك بسبب ارتفاع االهمية النسبية لهذا القسم والبالغة 
 

االرتفاعات في اسعار االقسام االخرى لم تكن ذات تأثير ملموس على نسبة التضخم بسبب ضآلة وزنها في سلة سلع 
 ومنتجاته بنسبة ، والجلد%2.64، والمالبس بنسبة %11.36المشروبات بنسبة  كل منحيث ارتفعت اسعار المنتج. 
والمعدات  %5.61 المطاط بنسبة، ومنتجات %3.59بنسبة  وخدمات الطباعة %6.92والورق ومنتجاته بنسبة  % 2.14

 .%1.44واصالح المعدات بنسبة  %10.21 المقطورة بنسبةوالمركبات المقطورة ونصف  %5.20الكهربائية بنسبة 
 

 سعارأللقد ساهم التضخم الحاصل على اسعار السلع المحلية بشكل او بآخر في االرتفاع الذي حصل على الرقم القياسي 
( األرقام القياسية ونسب 2ويوضح جدول ) المواد الغذائية واالثاث. بأسعارالعام، خاصة تلك المتعلقة  خاللالمستهلك 

 .2011 ين لقطاع الصناعة التحويليةالتغير ألسعار المنتج
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 2011 ين لقطاع الصناعة التحويليةالمنتج ألسعار ونسب التغيير االرقام القياسية | (2جدول )

(2010 = 100) 
ISIC 4  نسبة التغير    الرقم القياسي  أقسام الصناعة التحويلية 

 2.47 102.47 الرقم القياسي العام  
 5.51 105.51 المنتجات الغذائية 10
 11.36 111.36 المشروبات 11
 0.36 100.36 منتجات التبغ 12
 2.64 102.64 المنسوجات 13
 2.64 102.64 المالبس  14
 2.14 102.14 ذات الصلة والمنتجاتالجلد  15
 _ 100.00 األثاث الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا 16
 6.92 106.92 الورق ومنتجات الورق 17
 3.59 103.59 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة 18
 17.28 117.28 فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 9
 4.68 104.68 الكيميائيةالكيماويات والمنتجات  20
 _ 100.00 المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها 21
 5.61 105.61 منتجات المطاط واللدائن 22
 (9.99) 90.01 منتجات المعادن الالفلزية األخرى 23
 2.72 102.72 الفلزات القاعدية او االساسية )المنتجات المعدنية األساسية( 24
 4.08 104.08 والمعدات عدا الماكينات منتجات المعادن المشكلة  25
 )0.14( 99.86 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية  26
 5.20 105.20 المعدات الكهربائية 27
 _ 100.00 موضع آخر فياآلالت والمعدات غير المصنفة  28
 10.21 110.21 المقطورةالمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
 _ 100.00 معدات النقل األخرى 30
 0.03 100.03 األثاث  31
 )0.13( 99.87 خرىاصناعات تحويلية  32
 1.44 101.44 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات  33
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 2012خالل عام  لمنتجين لقطاع الصناعة التحويليةا حركة اسعار
 

 مقارنة % 2.66ارتفاعًا بلغ  2012خالل العام  ين لقطاع الصناعة التحويليةسجل معدل التضخم في اسعار المنتج
لى حركة عوس الملم التأثير الرئيسية ذات. والسبب الرئيسي لهذا االرتفاع يعود الرتفاع اسعار المجموعات 2011 بأسعار
المنتجات  ، واسعار%2.62ارتفاع مساهمتها في سلة سلع المنتج اذ ارتفعت المواد الغذائية بنسبة  القياسي بسببالرقم 

 .%16.03لمعادن الالفلزية بنسبة واسعار منتجات ا %8.0واسعار المنتجات الكيماوية بنسبة  %6.88النفطية بنسبة 

 

معادن ال االساسية ومنتجاتمجموعات رئيسية هامة كالمنتجات المعدنية أسعار انخفاض  التضخم،وقد حد من ارتفاع 
 على التوالي. % 0.09و %9.18 المشكلة بنسب

 

 %0.77واصالح المعدات بنسبة  %2.13تحويلية اخرى بنسبة  من صناعاتاضافة الى مساهمة انخفاض اسعار كل 
 في الحد من ارتفاع التضخم بشكل عام.

 

االقسام االخرى لم تكن ذات تأثير ملموس على نسبة التضخم بسبب ضآلة وزنها في سلة سلع  االرتفاعات في اسعار 
، والجلد %0.81والمالبس بنسبة  %0.91، والمنسوجات بنسبة %1.85ارتفعت اسعار المشروبات بنسبة  المنتج.

، والمركبات ذات %4.14ة ومنتجات المطاط والبالستك بنسب %1.73والورق ومنتجاته بنسبة  %2.89ومنتجاته بنسبة 
 .  %15.06ومعدات النقل االخرى بنسبة  %11.64المحركات بنسبة 

 
هذا العام نرى انها سجلت  المستهلك خاللسلة  والمالبس في واسعار االقمشةمن مالحظة حركة اسعار المواد الغذائية 

وضح جدول وي السلع.وال شك ان جزء من هذا االرتفاع حصل نتيجة الرتفاع اسعار المنتجات المحلية من تلك  ارتفاعًا،
 2012( األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المنتجين لقطاع الصناعة التحويلية 3)
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 2012 التحويليةين لقطاع الصناعة المنتج ألسعار ونسب التغيير االرقام القياسية | (3جدول )

 

(2010 = 100) 
ISIC 4  نسبة التغير    الرقم القياسي  أقسام الصناعة التحويلية 

 2.66 105.20 الرقم القياسي العام  
 2.62 108.27 المنتجات الغذائية 10
 1.85 113.42 المشروبات 11
 )0.18( 100.17 منتجات التبغ 12
 0.91 103.58 المنسوجات 13
 0.81 103.48 المالبس  14
 2.89 105.10 ذات الصلة الجلد والمنتجات 15
 _ 100.00 األثاث الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا 16
 1.73 108.77 الورق ومنتجات الورق 17
 )1.05( 102.51 الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة 18
 6.88 125.35 فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 9
 8.00 113.05 الكيماويات والمنتجات الكيميائية 20
 _ 100.00 المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها 21
 4.14 109.98 منتجات المطاط واللدائن 22
 16.03 104.44 منتجات المعادن الالفلزية األخرى 23
 )9.18( 93.29 الفلزات القاعدية او االساسية )المنتجات المعدنية األساسية( 24
 (0.09) 103.99 والمعدات عدا الماكينات منتجات المعادن المشكلة  25
 )1.75( 98.11 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية  26
 0.65 105.88 المعدات الكهربائية 27
 0.09 100.09 موضع آخر فياآلالت والمعدات غير المصنفة  28
 11.64 123.05 المقطورة ونصف المقطورةالمركبات ذات المحركات والمركبات  29
 15.06 115.06 معدات النقل األخرى 30
 0.06 100.09 األثاث  31
 )2.13( 97.74 خرىاصناعات تحويلية  32
 )0.77( 100.66 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات  33
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  2013خالل عام  لمنتجين لقطاع الصناعة التحويليةا حركة اسعار
 

فقط، مقارنًة  %0.92ارتفاعًا بلغ  2013خالل العام  ين لقطاع الصناعة التحويليةالتضخم في اسعار المنتجسجل معدل 
 المستهلك والذي سجل ارتفاعًا ما يشير على ألسعارانعكس بشكل ملحوظ على الرقم القياسي  ، والذي2012عام  بأسعار

لقياسي اعلى المنافسة في االسواق، ويؤكد ان ارتفاع الرقم  المحليةوجود تقارب في التغير. وقد ينعكس على قدرة السلع 
 المستهلك هو ناتج عن زيادة الهامش التجاري لتجارة التجزئة. ألسعار

 

ويالحظ ان التضخم في اسعار السلع المحلية كان اقل حدة عنه في االرتفاعات التي حصلت في العامين السابقين. وقد 
في االسواق اضافة الى وفرة المنتوج منها مما ادى الى انخفاض التضخم في  المحليةيرجع السبب الى منافسة قوية للسلع 

 االسعار.
 

كبير في سلة سلع الوزن النسبي ال الرئيسية ذات اسعار العناصرهو ارتفاع  تفاع البسيطاالر الرئيسي لهذا  كان السببولقد 
المنتجات النفطية وأسعار ، فقط %0.65حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة  القياسي،المنتج والمؤثرة على الرقم 

 .%1.12المعدنية االساسية بنسبة ، واسعار المنتجات %5.95، وسعار المنتجات الكيماوية بنسبة %0.31بنسبة 
 

المعادن الالفلزية ومنتجات المعادن االخرى على  كمنتجاتوساعد االنخفاض الحاصل على اسعار منتجات رئيسية اخرى 
 منتجات رواسعا %2.06حيث انخفضت اسعار منتجات المعادن الالفلزية بنسبة  انخفاض حدة التضخم في اسعار المنتج

 .%0.79المعادن بنسبة 
 

االرتفاع واالنخفاض في اسعار االقسام االخرى ساهم بشكل طفيف على حركة اسعار المنتج وحد ايضًا من ارتفاع  
، ومنتجات %1.41الطباعة بنسبة  ، وخدمات%1.70التضخم كالسنوات السابقة. اذ ارتفعت اسعار المالبس بنسبة 

.  في حين سجلت االسعار %8.87 واالثاث بنسبة %1.44المحركات بنسبة  والمركبات ذات، %5.03البالستك بنسبة 
، واصالح المعدات بنسبة %5.35ات التحويلية االخرى بنسبة ، والصناع%0.79انخفاضًا لكل من منتجات الورق بنسبة 

 2013ة ( األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المنتجين لقطاع الصناعة التحويلي4ويوضح جدول ) .0.16%
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 2013 ين لقطاع الصناعة التحويليةالمنتج ألسعار ونسب التغيير االرقام القياسية | (4جدول )

 

(2010 = 100) 
ISIC 4  نسبة التغير    الرقم القياسي  أقسام الصناعة التحويلية 

 0.92 106.17 الرقم القياسي العام  
 0.65 108.97 المنتجات الغذائية 10
 0.06 113.49 المشروبات 11
 0.76 100.94 منتجات التبغ 12
 0.07 103.65 المنسوجات 13
 1.70 105.24 المالبس  14
 _ 105.10 ذات الصلة الجلد والمنتجات 15
 _ 100.00 األثاث الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا 16
 (0.79) 107.91 الورق ومنتجات الورق 17
 1.41 103.96 المسجلةالطباعة واستنساخ وسائط األعالم  18
 0.31 125.74 فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 9
 5.95 119.78 الكيماويات والمنتجات الكيميائية 20
 _ 100.00 المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها 21
 5.03 115.51 منتجات المطاط واللدائن 22
 (2.06) 102.29 منتجات المعادن الالفلزية األخرى 23
 1.12 94.33 الفلزات القاعدية او االساسية )المنتجات المعدنية األساسية( 24
 (0.79) 103.17 والمعدات عدا الماكينات منتجات المعادن المشكلة  25
 0.76 98.86 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية  26
 0.51 106.42 المعدات الكهربائية 27
 _ 100.09 موضع آخر فياآلالت والمعدات غير المصنفة  28
 1.44 124.82 المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 29
 _ 115.06 معدات النقل األخرى 30
 8.87 108.96 األثاث  31
 )5.35( 92.51 خرىاصناعات تحويلية  32
 (0.16) 100.49 إصالح وتركيب اآلالت والمعدات  33

 


