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 1أسعار المنتج في انخفاض: االحصاء الفلسطيني
 50/9502،أيارشهر خالل 

 

 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
 نيسانمقارنة مع شهر  9112 أيارخالل شهر % 1.11
 أيارخالل شهر  22.12، حيث بلغ الرقم القياسي العام 9112
 سنة)9112 نيسانل شهر خال 111.41ب مقارنة  9112

 (.111=  9112األساس 
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %1.41 انخفاضًا مقدارهالمحلي 
خالل  22.21 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار
 9112نيسان  خالل شهر 111.11مقارنة بـ  9112 أيارشهر 

 (.111=  9112األساس  سنة)
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %1.19 انخفاضًا مقدارهاإلنتاج المحلي 
 أيارخالل شهر  22.11نتج للسلع المستهلكة محليًا ألسعار الم

 سنة) 9112 نيسانخالل شهر  111.15ب مقارنة  9112
 (.111=  9112األساس 

 

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

سبية ها الن، والتي تشكل أهميت%4.44 انخفاضًا مقدارهاألسماك 
النخفاض أسعار السلع ضمن  من سلة المنتج، وذلك% 49.11

 أسعار السلع ضمن، و %19.12بمقدار  نشاط صيد األسماك
، متأثرًة %11.41بمقدار الدائمة غير نشاط زراعة المحاصيل 

بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات 
 %.11.21والجذريات والدرنيات بمقدار 

 
                                                 

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

نشاط زراعة لرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن على ا
، متأثرًة بارتفاع أسعار %1.11بنسبة  المحاصيل الدائمة المعمرة
زراعة التفاحيات ، وأسعار %95.54زراعة الحمضيات بنسبة 

 .%5.11والثمار ذات النواة الصلبة بنسبة 
 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة كما سجلت 
% 1.94 والتي تشكل أهميتها النسبية، %1.29مقداره انخفاضًا 

  .من سلة المنتج
 

دارة أسعار وسجلت  إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
، والتي تشكل %1.19انخفاضًا مقداره  النفايات ومعالجتها

 .من سلة المنتج% 1.42أهميتها النسبية 
 

نخفاضًا ا الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من شهدت
% 11.12، والتي تشكل أهميتها النسبية %1.12 طفيفًا مقداره

أسعار السلع ضمن نشاط  انخفاض من سلة المنتج، وذلك بسبب
، %4.11الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بمقدار 

وأسعار صناعة المجوهرات والحلي الثمينة واألصناف المتصلة 
، %9.15، وأسعار صناعة المنسوجات بمقدار %9.91بمقدار 

وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات 
، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية %1.51بمقدار 

فاع أسعار صناعة ، على الرغم من ارت%1.59والحيوانية بمقدار 
، وأسعار صناعة منتجات مطاحن %1.11بنسبة  األثاث

 %. 1.19الحبوب بنسبة 
 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءأسعار  وشهدت
 والتي تشكل أهميتها النسبية، %1.11 انخفاضًا طفيفًا مقداره

  .من سلة المنتج% 2.44
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ية في الرقم القياسي الجدول يوضح نسب التّغير الشهر 
  :لألشهرألسعار المنتج  في فلسطين 

 :9102أيار  –كانون ثاني 
 

 الشهر
لسلع المستهلكة ا

 محليا  

 لسلع اإلجماليةا لسلع المصدرةا

 6.60 - 6.02 - 6.60 - كانون ثاني

 0.60 + 6.22 + 0.62 + شباط

 6.72 - 6.00 - 6.20 - آذار

 6.02+  6.60 - 6.30+  نيسان

 0.03 - 0.03 - 0.07 - رأيا

 

االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 
 9102 أيار – 9102 أيار :لألشهر فلسطين
 (011=  9102األساس  سنة)
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 :تنويه

  7607تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المنتج لتصبح تم. 
 
 
 

     :علومات يرجى االتصاللمزيد من الم

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 0461.  ب.ص

 ( 227/226) 2982700-02: اتفه

 ( 227/226) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

http://www.pcbs.gov.ps/

