
 
 

 

1 

 28/20/0202 :التاريخ

 الرقم القياسي ألسعار المنتج في فلسطين
 

 1028 ثانيخالل شهر كانون  1أسعار المنتج ارتفاع
 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

مقارنة مع شهر  1038 ثانيخالل شهر كانون % 37.1
 3007.1، حيث بلغ الرقم القياسي العام .103 أولكانون 

خالل  00709ب مقارنة  1038 ثانيخالل شهر كانون 
        شهر األساس كانون أول ) .103 كانون أولشهر 
1031  =3007) 

 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  
يا  سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محل

، حيث بلغ الرقم %3701 نسبته ارتفاعا  من اإلنتاج المحلي 
 300780القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  

خالل  08700ب مقارنة  1038 ثانيخالل شهر كانون 
شهر األساس كانون أول          ) .103 كانون أولشهر 
1031 = 300 7) 

 

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

، حيث بلغ %0700 نسبته ارتفاعا  طفيفا  اإلنتاج المحلي 
من االنتاج  لسلع المصدرةل المنتج الرقم القياسي ألسعار

بـ مقارنة  1038 ثانيشهر كانون خالل  00711 المحلي
شهر األساس ) .103 كانون أولخالل شهر  00711

 (3007=  1031 كانون أول
 

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

، والتي تشكل أهميتها النسبية %1703 نسبته ارتفاعا   الهواء
 7من سلة المنتج% .3373

                                                
1

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

 7فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

 
 نشاطشهدت أسعار السلع المنتجة من كما 

، %9711ارتفاعا  نسبته والحراجة وصيد األسماك الزراعة 
من سلة المنتج، % 11710والتي تشكل أهميتها النسبية 

زراعة المحاصيل وذلك الرتفاع أسعار السلع ضمن نشاط 
أسعار  ارتفاع، وذلك بسبب %.170 بنسبة الدائمة المعمرة

، %337.1الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة زراعة 
أسعار السلع ، و %710. بنسبة الحمضياتزراعة أسعار و 

أسعار السلع و  ،%17.1بنسبة صيد األسماك ضمن نشاط 
وذلك بسبب  ،%.171بنسبة الحيواني  اإلنتاجنشاط ضمن 

أسعار و ، %33731ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 
 بنسبة نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمةالسلع ضمن 

أسعار زراعة الخضراوات  ارتفاع، وذلك بسبب 1700%
 %17.17 بنسبةوالبطيخات والجذريات والدرنيات 

 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي سجلت أسعار و 

دارة النفايات ومعالجتها ، والتي %0701ارتفاعا  نسبته  وا 
 7من سلة المنتج% 07.8تشكل أهميتها النسبية 

 
الصناعات  شهدت أسعار السلع المنتجة من في حين
، والتي تشكل أهميتها %0711انخفاضا  مقداره  التحويلية
من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض % 10713النسبية 

أسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 
وأسعار ، %3710، وأسعار صناعة األثاث بمقدار 1781%

وأسعار صناعة ، %3713صناعة منتجات المخابز بمقدار 
، وأسعار صناعة منتجات %3731المشروبات بمقدار 

، %0783المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 
 بنسبةأسعار صناعة المالبس على الرغم من ارتفاع 

 بنسبةأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب و ، 1718%
نشاط الطباعة واستنساخ السلع ضمن وأسعار ، 3711%

 %37107عالم المسجلة بنسبة وسائط األ
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 التعدين واستغالل المحاجرسجلت أسعار منتجات صناعة 
مقارنة مع  شهر  1038 ثانيخالل شهر كانون  استقرارا  

% 1719والتي تشكل أهميتها النسبية  .103 كانون أول
 7من سلة المنتج

 
االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 

 1028 ثانيكانون  – 1022 ثانيكانون : فلسطين
 (200=  1022شهر األساس كانون أول )

 

 
 
  :نويهت

تم تمويل جمع بيانات مسح الرقم القياسي ألسعار المنتج بدعم من 
 7اإلتحاد األوروبي
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