
2021Annual percentage change in Manufacturing Sector Producer Price Index 2021نسب التغير السنوية لألرقام القياسية ألسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية 

December 2018=100 ديسمبر

*الربع الرابع*الربع الثالثالربع الثانيالربع األولالوزنرمز النشاط

(ISIC4)WeightFirst Quarter Second QuarterThird Quarter*Fourth Quarter*

Section C - Manufacturing**14.52**19.14**16.51**100.006.1416.48الصناعة التحويلية- الباب جيم 

 13.241.733.959.9611.356.71Food products المنتجات الغذائية10

 3.023.184.350.53Beverages-1.97-1.85 المشروبات11

0.850.430.14Tobacco products-0.461.46-1.30 منتجات التبغ12

 0.277.466.925.675.376.36Textiles المنسوجات13

 2.560.300.300.300.300.30Wearing apparel المالبس 14

 1.59Leather and related products-1.551.03-2.14-3.64-0.01 الجلد والمنتجات ذات الصلة15

1.560.000.000.722.050.69Wood and  products of wood and cork, except furniture الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا األثاث16

 0.261.535.508.013.69Paper and paper products-1.55 الورق ومنتجات الورق17

 3.2116.956.026.3017.2811.55Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة18

 Refined petroleum products**67.2**75.26**70.03**12.4421.77128.16المنتجات النفطية المكررة19

 7.765.313.472.093.793.65Chemicals and chemical products الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 0.230.000.000.000.000.00Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations  المنتجات الصيدالنية األساسية ومستحضراتها21

 1.2518.7425.4032.1118.31Rubber and plastics products-3.92 منتجات المطاط واللدائن22

 2.62Other non-metallic mineral products-2.26-2.38-2.73-3.07-6.02 منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

14.2013.3036.2241.1035.8131.39Manufacture of basic metals(المنتجات المعدنية األساسية) الفلزات القاعدية أو األساسية 24

 0.342.018.2117.496.78Fabricated metal products, except machinery and equipment-10.47  منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات 25

 Computers, electronic and optical productsــــــــــــــــــــــــــــــ0.00 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية 26

 4.082.052.051.851.731.92Electrical equipment المعدات الكهربائية27

 .4.7311.7812.9511.4812.9412.29Machinery and equipment n.e.c اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر28

 1.241.973.824.854.313.74Motor vehicles, trailers and semi-trailers المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة29

 1.380.000.000.000.000.00Other transport equipment معدات النقل األخرى30

 2.483.394.003.940.853.04Furniture األثاث 31

 3.151.77Other manufacturing-5.76-1.6312.385.60صناعات تحويلية أخرى32

 2.01Repair and installation of machinery and equipment-1.34-2.02-2.52-2.19-3.86إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 33

Preliminary data*بيانات أولية  *

.The rise in these activities is due to the decrease in the second & third quarter of 2020 due to the “Covid 19” pandemic **"19كوفيد " نظرا ًلجائحة 2020يرجع االرتفاع في هذه االنشطة الى االنخفاض الذي شهدته في الربع الثاني والثالث من عام **

Annual percentage change: is the change in producer prices during the comparison period (quarter / year) compared to the corresponding yearمن العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المناظر (سنة/ ربع سنة )هي نسبة التغير في اسعار المنتج في فترة المقارنة : نسب التغير السنوية 

Source: Dubai Statistics Centreمركز دبي لإلحصاء: المصدر

Economic Activity*2021النشاط االقتصادي


