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خالل  1أسعار المنتج انخفاض: االحصاء الفلسطيني
 11/9112،ثانيتشرين 

 مقداره انخفاضا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
مقارنة مع شهر  8002 ثانيتشرين خالل شهر % 0.28

 22.27، حيث بلغ الرقم القياسي العام 8002 تشرين أول
خالل شهر  22.82ب مقارنة  8002 ثانيتشرين خالل شهر 

 (.000=  8002 األساس سنة) 8002 تشرين أول
 

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

، حيث بلغ الرقم %0.28 مقداره انخفاضا  اإلنتاج المحلي 
خالل  22.20مستهلكة محليا  القياسي ألسعار المنتج للسلع ال

    خالل شهر  22.77ب مقارنة  8002 ثانيتشرين شهر 
 (.000=  8002األساس  سنة) 8002 تشرين أول

 

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

م القياسي ، حيث بلغ الرق%0.88 انخفاضا  مقدارهالمحلي 
 22.82 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

    خالل شهر 22.28مقارنة بـ  8002 ثانيتشرين خالل شهر 
 (.000=  8002األساس  سنة) 8002 تشرين أول

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
الزراعة والحراجة وصيد  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت
سبية ، والتي تشكل أهميتها الن%8.87 انخفاضا  مقدارهاك األسم

أسعار السلع  النخفاض من سلة المنتج، وذلك% 28.08
 ،%8.07 بمقدارالدائمة غير نشاط زراعة المحاصيل  ضمن

 نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرةوأسعار السلع ضمن 
نشاط صيد أسعار السلع ضمن  بينما سجلت، %8.78 بمقدار

نشاط ، وأسعار السلع ضمن %00.88ارتفاعا  نسبته  سماكاأل
 .%0.20ارتفاعا  نسبته  اإلنتاج الحيواني

  

                                                 
1

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

 .المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

 الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من كما سجلت
، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.80 انخفاضا  مقداره

أسعار  انخفاض من سلة المنتج، وذلك بسبب% 77.72
والدهون النباتية والحيوانية بمقدار  منتجات صناعة الزيوت

، وأسعار منتجات صناعة الحديد والصلب األساسية 8.22%
، وأسعار المنتجات ضمن نشاط تجهيز وحفظ %0.70بمقدار 

وأسعار السلع ضمن ، %0.08الفواكه والخضراوات بمقدار 
نشاط الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بمقدار 

المنسوجات الجاهزة عدا المالبس  ، وأسعار صناعة0.00%
أسعار منتجات صناعة  ارتفاععلى الرغم من  ،%0.70بمقدار 

 %.0.08المشروبات بنسبة 
 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف أسعار سجلت بينما 
 والتي تشكل أهميتها النسبية، %0.20ارتفاعا  نسبته  الهواء
   .من سلة المنتج% 2.22

 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة شهدت و 
% 0.88 والتي تشكل أهميتها النسبية، %0.88 نسبته ارتفاعا  

  .من سلة المنتج
 

دارة أسعار سجلت  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
، والتي تشكل %0.82 نسبته ارتفاعا   النفايات ومعالجتها

 .من سلة المنتج% 0.82أهميتها النسبية 
 

الجدول يوضح نسب التّغير الشهرية في الرقم القياسي 
 :لألشهرألسعار المنتج  في فلسطين 

 :9102 ثانيتشرين  –كانون ثاني  

 الشهر
لسلع المستهلكة ا

 محليا  

 جميع السلع لسلع المصدرةا

 1.10 - 1.21 - 1.12 - كانون ثاني

 2.10 + 1.11 + 2.12 + شباط

 1.71 - 1.20 - 1.20 - آذار

 1.02+  1.12 - 1.30+  نيسان

 2.23 - 2.03 - 2.29 - أيار

 1.20 - 2.30 - 1.72 - حزيران

 1.02 - 1.33+  1.12 - تموز

 1.22+  1.17+  1.22+  آب

 1.30+  1.00+  1.30+  أيلول

 1.07+  1.07 - 1.32+  تشرين أول

 1.79 - 1.03 - 1.73 - تشرين ثاني
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األرقام القياسية ألسعار المنتج في  التجاه العام لحركةا
 ثانيتشرين  – 9102 ثانيتشرين  :لألشهر فلسطين

 (011=  9102األساس  سنة) 9102
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 :تنويه
  9127تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المنتج لتصبح تم. 

 
 
 

     :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
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