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  األراضي الفلسطينيةالرقم القياسي ألسعار المنتج في 
 

  2011العام خالل  1المنتجسعار أ ارتفاع

يسجل ارتفاعاً بنسبة  المنتجالرقم القياسي العام ألسعار 

  ، حيث بلغمقارنة مع العام السابق 2011خالل العام % 2.11

مقارنة بـ  2011خالل العام  98.53الرقم القياسي العام  

 2011كانون ثاني  شهر األساس(الل العام السابق خ 96.50

االرتفاع إلى ارتفاع  لهذاويعود السبب الرئيسي  ،)100= 

أسعار و، %3.38بنسبة  الصناعات التحويليةأسعار مجموعة 

  %.0.41بنسبة  الزراعةمجموعة 

، %2.85حيث سجلت أسعار السلع المصدرة ارتفاعاً بنسبة 

  .2011خالل العام % 2.07وأسعار السلع المحلية بنسبة 

  

 كانون أولشهر انخفاض الرقم القياسي ألسعار المنتج خالل 

، 2011 ثانيتشرين مقارنة بشهر % 0.13 مقدارب 2011

مقارنة  99.37ألسعار المنتج  الرقم القياسي العامحيث بلغ 

 شهر األساس كانون ثاني ( بقاالشهر الس خالل 99.49بـ 

2011=100(.  
  

  ألسعار المنتج للسلع المصدرة الرقم القياسي

سجل الرقم القياسي ألسعار السلع المصدرة من اإلنتاج 

بلغ الرقم  حيث، %0.05 طفيفاً مقداره اًانخفاضالمحلي 

خالل شهر كانون  101.63سعار السلع المصدرة القياسي أل

شهر ( بقاالشهر الس خالل 101.68مقارنة بـ  2011أول 

  ).100=2011األساس كانون ثاني 
  

  الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

من  المستهلكة محلياًالمنتج للسلع  سجل الرقم القياسي ألسعار 

، حيث بلغ الرقم %0.14 مقداره اًنخفاضا اإلنتاج المحلي

خالل  99.14 المستهلكة محلياً المنتج للسلع القياسي ألسعار 

الشهر  خالل 99.28مقارنة بـ  2011 كانون أولشهر 

  ).100=2011شهر األساس كانون ثاني ( بقاالس
  

                                                 
، مخصوماً معينةاألسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة   1

منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على 

  .فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

  حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 

ـ نشـاط الزراعـة   أسعار السلع المنتجة من  شهدت اً انخفاض

مـن  % 36.01والتي تشكل أهميتها النسبية % 0.33 مقداره

 نخفـاض أسـعار المحاصـيل بمقـدار    سلة المنتج، وذلك ال

غم من ارتفاع أسعار تربية الحيوان بنسـبة  ، على الر4.80%

بسبب ارتفاع أسعار المنتجـات الحيوانيـة بنسـبة    % 5.32

13.56%.  

الصـناعات  سـعار منتجـات   الرقم القياسـي أل  سجلا بينم 

حيـث   2011شبه استقرار خالل شهر كانون أول  التحويلية

والتي تشـكل أهميتهـا    ،%0.01 نسبةب سجل ارتفاعاً طفيفاً

انتاج وتجهيز وحفـظ   أسعار ارتفاعبسبب %. 61.66النسبية 

منتجـات األلبـان    ، وأسعار%2.81اللحوم ومنتجاتها بنسبة 

 بنسبة منتجات األغذية األخرىصنع ، وأسعار %0.66 بنسبة

رغم انخفاض أسعار صنع الزيوت والدهون النباتية ، 2.76%

منتجات طواحين الحبوب ار وأسع، %4.81والحيوانية بمقدار

وأسعار صنع المنسـوجات  ، %1.42 مقدارب وأعالف حيوانية

  .%1.12بمقدار 
  

ـ اصيد األسماك  منتجاتكما سجلت أسعار   مقـداره اً نخفاض

فقط من سـلة  % 0.20والتي تشكل أهميتها النسبية % 9.17

  . المنتج
  

 الصناعات التعدينيـة واالسـتخراجية  أسعار منتجات  شهدت

والتي تشكل أهميتهـا   2011 كانون أولاً خالل شهر استقرار

  .من سلة المنتج% 2.13النسبية 
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في  المنتجاالتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار 

شهر ( 2011 كانون أول – كانون ثاني :األراضي الفلسطينية

  )100=  2011كانون ثاني  األساس
  

90

95

100

105

110

آانون
ثاني

2011

شباط
2011

آذار
2011

نيسان
2011

أيار
2011

حزيران
2011

تموز
2011

آب 2011 أيلول
2011

تشرين
أول

2011

تشرين
ثاني

2011

آانون اول
2011

PP
I     ج
منت
 ال
ار
سع
 أل
سي

قيا
 ال
قم
لر
ا

  

  ةيد من التفصيل، نرجو اإلطالع على الجداول المرفقلمز
  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  1647.  ب.صفلسطين   -رام اهللا
  

  ) 972/970( 2982700-02: اتفه

  ) 972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية


