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 1أسعار المنتج في انخفاض: االحصاء الفلسطيني
 30/9302،آذار شهر خالل

 

 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
 شباطمقارنة مع شهر  9002 آذارخالل شهر % 0.78
 آذارخالل شهر  000.92، حيث بلغ الرقم القياسي العام 9002
 سنة) 9002 شباطل شهر خال 000.01ب مقارنة  9002

 (.000=  9007األساس 
 

 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %0.29 انخفاضًا مقدارهاإلنتاج المحلي 
 آذارخالل شهر  000.04ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 

 سنة) 9002 شباطخالل شهر  000.00ب مقارنة  9002
 (.000=  9007األساس 

 
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %0.01 انخفاضًا مقدارهالمحلي 
 000.09 من اإلنتاج المحلي صدرةلسلع المل المنتج ألسعار

 شباط  خالل شهر 000.92مقارنة بـ  9002 آذارخالل شهر 
 (.000=  9007األساس  سنة) 9002

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
الزراعة والحراجة وصيد  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت

سبية الن ، والتي تشكل أهميتها%0.74 انخفاضًا مقدارهاألسماك 
أسعار السلع ضمن  النخفاض من سلة المنتج، وذلك% 19.04

متأثرًة ، %4.92 بمقدارالدائمة غير نشاط زراعة المحاصيل 
زراعة الخضراوات والبطيخات  ضمن أسعار السلع بانخفاض

وأسعار السلع ضمن ، %4.89 بمقداروالجذريات والدرنيات 
، متأثرًة %0.98ر بمقدا نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة

، على الرغم %9.22زراعة الحمضيات بمقدار بانخفاض أسعار 
بنسبة  نشاط صيد األسماكأسعار السلع ضمن من ارتفاع 

 بنسبة نشاط اإلنتاج الحيواني، وأسعار السلع ضمن 0.20%

                                                 
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

 بنسبة األبقار والجاموسأسعار تربية  بارتفاع متأثرةً ، 0.40%
1.87%.  

 

دارة إمداداأسعار وسجلت  ت المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
، والتي تشكل %0.01 مقداره انخفاضاً  النفايات ومعالجتها

 .من سلة المنتج% 0.92أهميتها النسبية 
 

 

 الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من كما سجلت
، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.24 انخفاضًا مقداره

أسعار السلع  انخفاض من سلة المنتج، وذلك بسبب% 22.22
ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بمقدار  

أسعار السلع ضمن صناعة الزيوت والدهون النباتية ، و 8.20%
، وأسعار صناعة األثاث بمقدار %1.74والحيوانية بمقدار 

 ،%0.79، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.02%
وأسعار صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير 

، وأسعار صناعة %0.89المصنفة في مكان آخر بمقدار 
منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 

 صناف من الخرسانة واالسمنت والجبس، وأسعار صنع أ0.94%
، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة %0.48بمقدار 

، وأسعار صناعة الكيماويات %9.82جات بنسبة المنسو 
ات وأسعار صناعة المجوهر  ،%0.94والمنتجات الكيميائية بنسبة 

وأسعار تجهيز وحفظ  ،%0.12واألصناف المتصلة بنسبة 
 %.0.02اللحوم بنسبة 

 
 
 
 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة شهدت 
% 0.99 ا النسبيةوالتي تشكل أهميته، %0.92انخفاضًا مقداره 
  .من سلة المنتج

   

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف أسعار في حين سجلت 
 والتي تشكل أهميتها النسبية، %0.41 ارتفاعًا نسبته الهواء
 .من سلة المنتج% 2.11

 
 

 :تنويه
  9402تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المنتج لتصبح تم. 
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