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أسعار في طفيف إنخفاض : اإلحصاء الفلسطيني
 10/9102، كانون ثانيالمنتج خالل شهر 

 

 مقداره طفيفا   انخفاضا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
كانون مقارنة مع شهر  9002 ثانيكانون خالل شهر % 0.00

خالل شهر  000.00، حيث بلغ الرقم القياسي العام 9002 أول
 كانون أولخالل شهر  000.00ب مقارنة  9002 ثانيكانون 
 (.000=  9002األساس  سنة) 9002

 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %0.00 انخفاضا  مقدارهالمحلي 
 000.10 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل منتجال ألسعار

 خالل شهر 000.92مقارنة بـ  9002 ثانيكانون خالل شهر 
 (.000=  9002األساس  سنة) 9002 كانون أول

 

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

، حيث بلغ الرقم %0.00 انخفاضا  طفيفا  مقدارهحلي اإلنتاج الم
خالل  000.09القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  

كانون خالل شهر  000.00ب مقارنة  9002 كانون ثانيشهر 
 (.000=  9002األساس  سنة) 9002 أول

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
 اء والغاز والبخار وتكييف الهواءإمدادات الكهربأسعار سجلت 

% 2.00 والتي تشكل أهميتها النسبية، %0.90انخفاضا  مقداره 
 .من سلة المنتج

 

الزراعة والحراجة  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلتكما 
، والتي تشكل أهميتها %0.90 انخفاضا  مقدارهوصيد األسماك 

أسعار السلع  النخفاض من سلة المنتج، وذلك% 09.00سبية الن
بمقدار     نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرةضمن 

بمقدار  نشاط اإلنتاج الحيواني، وأسعار السلع ضمن 0.02%
األغنام والماعز أسعار تربية  انخفاض، وذلك بسبب 0.10%

 بمقدار، وأسعار تربية األبقار والجاموس %9.00بمقدار 

نشاط صيد ضمن  أسعار السلععلى الرغم من ارتفاع  ،0.00%
 %.0.92بنسبة  األسماك

 

دارة أسعار  وسجلت إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
، والتي تشكل %0.90 انخفاضا  مقداره النفايات ومعالجتها

 .من سلة المنتج% 0.92أهميتها النسبية 
 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة شهدت 
% 0.99 والتي تشكل أهميتها النسبية، %0.00انخفاضا  مقداره 

    .من سلة المنتج
 

 الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من بينما سجلت
% 11.12، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.00 ارتفاعا  نسبته

أسعار السلع ضمن نشاط  ارتفاع من سلة المنتج، وذلك بسبب
، %0.91 نسبةالزيوت والدهون النباتية والحيوانية بصناعة 

، %9.09المجوهرات واألصناف المتصلة بنسبة  وأسعار صناعة
، وأسعار صناعة منتجات %0.12 بنسبةاألثاث  وأسعار صناعة

وأسعار صناعة المالبس بنسبة ، %0.00 بنسبةالمخابز 
صناعة تجهيز وحفظ أسعار ، على الرغم من انخفاض 0.22%

 اط الطباعةالسلع ضمن نش، وأسعار %9.01اللحوم بمقدار 
وأسعار ، %0.20بمقدار  واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 
 %.0.02، وأسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.20%

 
 :تنويه
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