اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار المنتج
في فلسطين للعام  7102وخالل شهر2017/12 ،

نسب الت ّغير السنوية ألسعار المنتج في فلسطين للسنوات:
7102 – 7112

ارتفاع أسعار المنتج 0خالل العام 7102
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سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً

8.16%
8.0%

0.0%

ويعود السبب الرئيسي لهذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع
ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة

الجدول يوضح نسب الت ّغير السنوية في أسعار المنتج في

النفايات ومعالجتها بنسبة  ،%2827وأسعار السلع ضمن

مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة

فلسطين للسنوات7102 – 7112 :

 ،%2801وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد
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األسماك بنسبة  ،%1822في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن

السنة

مجموعة التعدين واستغال ل المحاجر انخفاضاً مقداره ،%1817
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وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار

 %1871خالل العام  7102مقارنة بالعام السابق1

سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من اإلنتاج المحلي

خالل العام  7102ارتفاعاً نسبته  ،%1189بينما سجلت أسعار

المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً طفيفاً

مقداره  %1110مقارنة بالعام السابق1

انخفاض أسعار المنتج خالل شهر كانون أول 7102

سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج انخفاضاً مقداره %1101

خالل شهر كانون أول  7102مقارنة مع شهر تشرين ثاني
 ،7102حيث بلغ الرقم القياسي العام  88110خالل شهر كانون

1

أول  7102مقارنة ب  88109خالل شهر تشرين ثاني 7102

األسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة معينة ،مخصوماً منها

(شهر األساس كانون أول 1)011 = 7101

ضريبة القيمة المضافة ،أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة

التاريخ8102/10/31 :

المشتري ،وغير شاملة أية تكاليف نقل1

1

الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي

سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من

وادارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته  ،%3131والتي تشكل

اإلنتاج المحلي انخفاضاً مقداره  ،%1102حيث بلغ الرقم القياسي

أهميتها النسبية  %1129من سلة المنتج1

ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً  89188خالل شهر كانون
أول  7102مقارنة ب  88104خالل شهر تشرين ثاني 7102

شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد

(شهر األساس كانون أول 1)011 = 7101

األسماك ارتفاعاً نسبته  ،%1101والتي تشكل أهميتها النسبية

 %71171من سلة المنتج ،وذلك الرتفاع أسعار السلع ضمن

الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة

نشاط صيد األسماك بنسبة  ،%71110وأسعار السلع ضمن

سجل الرقم القياسي ألسعار السلع المصدرة من اإلنتاج المحلي

نشاط اإلنتاج الحيواني بنسبة  ،%0140وذلك بسبب ارتفاع

انخفاضاً مقداره  ،%1133حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار السلع

أسعار تربية الدواجن بنسبة  ،%1118على الرغم من انخفاض

المصدرة  88173خالل شهر كانون أول  7102مقارنة بـ

أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار

 88114خالل شهر تشرين ثاني ( 7102شهر األساس كانون

 ،%4101وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخض اروات

أول 1)011 = 7101

والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار  ،%9117وأسعار السلع
ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار ،%3120

حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية

وذلك بسبب انخفاض أسعار الحمضيات بمقدار 1%0149

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

انخفاضاً مقداره  ،%7101والتي تشكل أهميتها النسبية

سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغالل المحاجر

 %00102من سلة المنتج1

استق ار اًر خالل شهر كانون أول  7102مقارنة مع شهر تشرين

ثاني  7102والتي تشكل أهميتها النسبية  %7170من سلة

كما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية

المنتج1

انخفاضاً مقداره  ،%1100والتي تشكل أهميتها النسبية
 %41140من سلة المنتج ،وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة

منتجات مطاحن الحبوب بمقدار  ،%7118وأسعار صناعة الورق
ومنتجات الورق بمقدار  ،%0112وأسعار صناعة الكيماويات

والمنتجات

الكيميائية بمقدار

 ،%0102وأسعار

صناعة

المشروبات بمقدار  ،%1197وأسعار صناعة المالبس بمقدار
 ،%1121وأسعار صناعة األثاث بمقدار  ،%1113على الرغم
من ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجاته بنسبة ،%7191
وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة ،%7113

وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات
بنسبة  ،%1127وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة
 ،%1112وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1%1134
التاريخ8102/10/31 :
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االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في
فلسطين :كانون ثاني– كانون أول 7102
(شهر األساس كانون أول )011 = 7107

110

105
101.00
99.04

100

الرقم القياسي ألسعار المنتج ((PPI

115

95

تنويه :تم تمويل جمع بيانات مسح الرقم القياسي ألسعار المنتج بدعم من
اإلتحاد األوروبي1
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