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خالل  1أسعار المنتج في ارتفاع: االحصاء الفلسطيني
 40/9402 ،نيسان

 

% 0.93 ارتفاعًا نسبتهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
، حيث 9003 آذارمقارنة مع شهر  9003 نيسانخالل شهر 

 9003 نيسانخالل شهر  000.46بلغ الرقم القياسي العام 
األساس  سنة) 9003 آذارالل شهر خ 000.92ب مقارنة 
9002  =000.) 

 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %0.69 ارتفاعًا نسبتهاإلنتاج المحلي 
خالل شهر  000.25ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 

 سنة) 9003 آذارخالل شهر  000.06ب مقارنة  9003 نيسان
 (.000=  9002األساس 

 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة
لسلع المصدرة من اإلنتاج ل المنتج سجل الرقم القياسي ألسعار

، حيث بلغ الرقم القياسي %0.00 مقداره طفيفاً  انخفاضاً المحلي 
 000.02 من اإلنتاج المحلي لع المصدرةلسل المنتج ألسعار

 آذار خالل شهر 000.04مقارنة بـ  9003 نيسانخالل شهر 
 (.000=  9002األساس  سنة) 9003

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءأسعار سجلت 

% 3.99 النسبيةوالتي تشكل أهميتها ، %0.02ارتفاعًا نسبته 
  .من سلة المنتج

 

الزراعة والحراجة  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلتكما 
، والتي تشكل أهميتها %0.29 ارتفاعًا نسبتهوصيد األسماك 

أسعار السلع  الرتفاع من سلة المنتج، وذلك% 99.06سبية الن
، وأسعار السلع %09.00بنسبة  نشاط صيد األسماكضمن 
، %9.49بنسبة  المحاصيل الدائمة المعمرة نشاط زراعةضمن 

متأثرًة بارتفاع أسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة 
                                                 

1
، مخصومًا منها معينةلمشتري لقاء سلعة األسعار التي يتلقاها المنتج من ا 

ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة 
 .المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

 نشاط اإلنتاج الحيوانيوأسعار السلع ضمن ، %99.69بنسبة 
، متأثرًة بارتفاع أسعار تربية األبقار والجاموس %0.22بنسبة 
 لع ضمنأسعار الس، على الرغم من انخفاض %9.36بنسبة 

متأثرًة ، %9.90 بمقدارالدائمة غير نشاط زراعة المحاصيل 
زراعة الخضراوات والبطيخات  ضمن أسعار السلع بانخفاض

 .%9.63 بمقداروالجذريات والدرنيات 
 

دارة أسعار  سجلتو  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
، والتي تشكل أهميتها %0.93 ارتفاعًا نسبته النفايات ومعالجتها

 .من سلة المنتج% 0.43النسبية 
 

ارتفاعًا  الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من سجلت
من سلة % 22.23، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.04 نسبته

أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة  ارتفاع المنتج، وذلك بسبب
بنسبة  ، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب6.42%
أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط ، و 9.02%

منتجات وأسعار صناعة ، %0.92بنسبة األعالم المسجلة 
، على %0.24بنسبة  المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات

الرغم من انخفاض أسعار صناعة األعالف الحيوانية المحضرة 
عدنية الالفلزية ، وأسعار صناعة المنتجات الم%0.99بمقدار 

، وأسعار %0.04األخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 
، وأسعار %0.00صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 

، %0.32صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 
 %.0.60وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 

 

ل التعدين واستغال أسعار منتجات صناعة شهدت في حين 
مقارنة بشهر آذار  9003استقرارًا خالل شهر نيسان  المحاجر
  .من سلة المنتج% 0.94 والتي تشكل أهميتها النسبية، 9003

   

 :تنويه
  8502تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المنتج لتصبح تم. 
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