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الرقم القياسي ألسعار االحصاء الفلسطيني يعلن 
 20/0202 لشهر شباط، المنتج في فلسطين

 
 0202 شباطخالل شهر  1أسعار المنتج ارتفاع

% 2.43 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
، 2028 ثانيكانون مقارنة مع شهر  2028 شباطخالل شهر 

 شباطخالل شهر  204.22ام حيث بلغ الرقم القياسي الع
 2028 ثانيكانون خالل شهر  200.57ب مقارنة  2028

 (.200=  2027 لهر األساس كانون أو ش)
 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  
سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  من 

بلغ الرقم القياسي ، حيث %2.34 نسبته ارتفاعا  اإلنتاج المحلي 
خالل شهر  204.73ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  

 ثانيكانون خالل شهر  200.88ب مقارنة  2028 شباط
 (. 200=  2027ر األساس كانون أول شه) 2028

 
 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة

ج لسلع المصدرة من اإلنتال المنتج سجل الرقم القياسي ألسعار
، حيث بلغ الرقم %0.05 مقداره طفيفا   انخفاضا  المحلي 

 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج القياسي ألسعار
خالل  88.42مقارنة بـ  2028 شباطخالل شهر  88.23
         شهر األساس كانون أول) 2028 ثانيكانون شهر 
2027  =200.) 

 
 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءسجلت أسعار 
، والتي تشكل أهميتها النسبية %28.84 نسبته ارتفاعا  

 .من سلة المنتج% 22.25
 

                                                 
1

، مخصوما  منها معينةاألسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة  
ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة 

 .قلالمشتري، وغير شاملة أية تكاليف ن

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي سجلت أسعار كما 
دارة النفايات ومعالجتها ، والتي تشكل %2.37ارتفاعا  نسبته  وا 

 .من سلة المنتج% 0.58أهميتها النسبية 
 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة  شهدت

مقارنة مع   2028 شباطخالل شهر  %0.42ارتفاعا  نسبته 
% 2.23والتي تشكل أهميتها النسبية  2028 كانون ثانيشهر 

 .من سلة المنتج
 

الزراعة  نشاطشهدت أسعار السلع المنتجة من في حين 
، والتي %0.34 انخفاضا  مقدارهاك والحراجة وصيد األسم

 من سلة المنتج، وذلك% 27.20سبية تشكل أهميتها الن
نشاط زراعة المحاصيل غير أسعار السلع ضمن  النخفاض
أسعار زراعة  انخفاض، وذلك بسبب %2.72 بمقدار الدائمة

، %4.43 بمقدارالخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات 
 زراعة المحاصيل الدائمة المعمرةأسعار السلع ضمن نشاط و 

أسعار زراعة أشجار  انخفاض، وذلك بسبب %2.38 بمقدار
أسعار ، و %8.25 وشجيرات الفواكه األخرى والجوزيات بمقدار

بينما  ،%2.22 بمقدارصيد األسماك السلع ضمن نشاط 
ارتفاعا   الحيواني اإلنتاجنشاط أسعار السلع ضمن سجلت 

األبقار ارتفاع أسعار تربية وذلك بسبب  ،%2.38 نسبته
، وأسعار تربية الدواجن بنسبة %2.38بنسبة  والجاموس

2.78.% 
 

انخفاضا   الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من سجلت
من % 30.32، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.24مقداره 

أسعار صنع أصناف من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض 
أسعار صناعة ، و %5.42والجص بمقدار  الخرسانة واالسمنت

، وأسعار صناعة %2.23 بمقدارمنتجات مطاحن الحبوب 
منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 

، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الكيماويات 0.88%
، وأسعار صناعة %4.24 بنسبةوالمنتجات الكيميائية 

عار صناعة الورق ومنتجات وأس، %2.73 بنسبةالمشروبات 
 بنسبةأسعار صناعة المالبس ، و %2.82الورق بنسبة 

0.88%. 
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االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 
 1028 شباط – 1027 شباط :فلسطين

 (200=  1022كانون أول  األساس شهر)

103.11

100.90

95

100

105

110

201
شباط 7

201
ان 7

نيس

201
ران 7

حزي
201

ب 7
آ

201
ول 7

رين ا
تش

201
ول 7

نون أ
كا
201

شباط 8
)P
PI

ج )
منت

ر ال
سعا

 أل
سي

لقيا
م ا

الرق

 

 
 : تنويه

ات مسح الرقم القياسي ألسعار المنتج بدعم من اإلتحاد تم تمويل جمع بيان
 .األوروبي

 
 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام اهلل، 2467.  ب.ص
 ( 279/279) 2982700-02: اتفه

 ( 279/279) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

http://www.pcbs.gov.ps/

