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 الرقم القياسي ألسعار المنتج في فلسطين
 30/8302لشهر آذار،  

 
 8302 آذارخالل شهر  1أسعار المنتج انخفاض

 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
 شباطمقارنة مع شهر  1018 آذارخالل شهر % 1.44
خالل شهر  101.21، حيث بلغ الرقم القياسي العام 1018

 1018 شباطخالل شهر  101.11ب مقارنة  1018 آذار
 (.100=  1012 لهر األساس كانون أو ش)
 

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

، حيث بلغ الرقم %1.25 انخفاضًا مقدارهاإلنتاج المحلي 
خالل  101.85للسلع المستهلكة محليًا القياسي ألسعار المنتج 

 1018 شباطخالل شهر  101.24ب مقارنة  1018 آذارشهر 
 (. 100=  1012ر األساس كانون أول شه)
 

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

غ الرقم القياسي ، حيث بل%0.11 مقداره انخفاضاً المحلي 
 55.11 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

 شباطخالل شهر  55.12مقارنة بـ  1018 آذارخالل شهر 
 (.100=  1012ل شهر األساس كانون أو ) 1018

 
 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 

الزراعة والحراجة وصيد  نشاطشهدت أسعار السلع المنتجة من 
سبية ، والتي تشكل أهميتها الن%2.21 انخفاضًا مقدارهسماك األ

أسعار السلع النخفاض  من سلة المنتج، وذلك% 12.10
أسعار السلع و  ،%14.22 بمقدارصيد األسماك ضمن نشاط 

وذلك بسبب  ،%2.02بمقدار  الحيواني اإلنتاجنشاط ضمن 
عار ، وأس%11.48انخفاض أسعار تربية الدواجن بمقدار 

 بمقدار نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمةضمن السلع 
                                                 

1
، مخصومًا منها معينةاألسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة  

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

أسعار زراعة الخضراوات  انخفاض، وذلك بسبب 1.44%
أسعار ، و %4.48 بمقداروالبطيخات والجذريات والدرنيات 

 بمقدار زراعة المحاصيل الدائمة المعمرةالسلع ضمن نشاط 
أسعار زراعة أشجار وشجيرات  انخفاض، وذلك بسبب 1%..1

 .%14.. ى والجوزيات بمقدارالفواكه األخر 
 

دارة سجلت أسعار  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
، والتي تشكل %4.11 انخفاضًا مقداره النفايات ومعالجتها

 .من سلة المنتج% 8..0أهميتها النسبية 
 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف سجلت أسعار كما 
لتي تشكل أهميتها النسبية ، وا%1.51 انخفاضًا مقداره الهواء

 .من سلة المنتج% .11.1
 
 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة  شهدتو 

مقارنة مع   1018 آذارخالل شهر  %0.11 انخفاضًا مقداره
من % 1.14والتي تشكل أهميتها النسبية  1018 شباطشهر 

 .سلة المنتج
 

 الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من سجلتفي حين 
، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.81 ارتفاعًا نسبته

أسعار صنع  ارتفاعمن سلة المنتج، وذلك بسبب % 20.21
، %10.08 بنسبةأصناف من الخرسانة واالسمنت والجص 

، %.1.0 بنسبةأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب و 
 بنسبةأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية و 

وأسعار صناعة األعالف الحيوانية المحضرة بنسبة  ،2%..1
وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا ، %.1.1

 انخفاضعلى الرغم من  ،%0.22 بنسبةالماكنات والمعدات 
أسعار ، و %1.22أسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 

بات أسعار صناعة المشرو ، و %1.22 بمقدارصناعة المالبس 
وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن ، %1.45 بمقدار
 %.1.11بمقدار 
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يـــر الشـــهرية فـــي الـــرقم القياســـي ألســـعار يوضـــس نســـب الت   الجــدول 

 :8102آذار  – المنتج  في فلسطين خالل الفترة من كانون ثاني
 

 الشهر
لسلع المستهلكة ا

 محليا  
 لسلع اإلجماليةا لسلع المصدرةا

 0.37 + 1.12+  0.28 + كانون ثاني
 8.73 + 1.13 - 8.37 + شباط
 0533 - 1508 - 05.2 - آذار

 0611+  06.1 - 06.1+  8102الربع األول 
 

االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 
 8102 آذار – .810 آذار :خالل الفترة فلسطين

 (011=  8101كانون أول  األساس شهر)
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 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام اهلل، .0.6.  ب.ص
 ( 238/231) 2982700-02: اتفه

 ( 238/231) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

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