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االحصاء الفلسطيني :انخفاض في أسعار المنتج

1

خالل حزيران9602/60،

سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج انخفاضاً مقداره

 %0.59خالل شهر حزيران  9005مقارنة مع شهر أيار
 ،9005حيث بلغ الرقم القياسي العام  59.95خالل شهر

حزيران  9005مقارنة ب  55.55خالل شهر أيار 9005
(سنة األساس .)000 = 9009

الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة

بمقدار  ،%0.55على الرغم من ارتفاع السلع ضمن نشاط
اإلنتاج الحيواني بنسبة  ،%0.50متأثرةً بارتفاع أسعار تربية
األبقار والجاموس بنسبة  ،%9.05وأسعار تربية الدواجن بنسبة
.%0.09

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي
وادارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره  ،%0.09والتي تشكل
أهميتها النسبية  %0.45من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً

سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة من اإلنتاج

طفيفاً مقداره  ،%0.05والتي تشكل أهميتها النسبية %99.95

ألسعار المنتج للسلع المصدرة من اإلنتاج المحلي  59.45خالل

بمقدار  ،%0.49وأسعار صناعة منتجات غذائية أخرى غير

المحلي انخفاضاً مقداره  ،%0.54حيث بلغ الرقم القياسي

من سلة المنتج ،وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المشروبات

شهر حزيران  9005مقارنة بـ  55.90خالل شهر أيار 9005

المصنفة في مكان آخر بمقدار  ،%0.54وأسعار صناعة

(سنة األساس .)000 = 9009

الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا

سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من

اإلنتاج المحلي انخفاضاً مقداره  ،%0.95حيث بلغ الرقم القياسي

ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً  59.95خالل شهر
حزيران  9005مقارنة ب  55.59خالل شهر أيار ( 9005سنة
األساس .)000 = 9009

حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد
األسماك انخفاضاً مقداره  ،%9.54والتي تشكل أهميتها النسبية

 %49.05من سلة المنتج ،وذلك النخفاض أسعار السلع ضمن

نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار  ،%9.55متأثرةً
بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخض اروات والبطيخات
والجذريات والدرنيات بمقدار  ،%5.05وأسعار السلع ضمن
نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار  ،%9.59متأثرةً
بانخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار
 ،%09.55وأسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة
 1األسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة معينة ،مخصوماً منها
ضريبة القيمة المضافة ،أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة

المشتري ،وغير شاملة أية تكاليف نقل.

منتجات المخابز بمقدار  ،%0.94وأسعار صناعة المالبس
بمقدار  ،%0.55على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنتجات
المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة

 ،%0.55وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط
األعالم المسجلة بنسبة  ،%0.44وأسعار صناعة منتجات
مطاحن الحبوب بنسبة .%0.59
شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغالل المحاجر

استق ار اًر خالل شهر حزيران  ،9005حيث استقر الرقم على
 ،59.55والتي تشكل أهميتها النسبية  %0.94من سلة المنتج.

بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف
الهواء ارتفاعاً نسبته  ،%0.50والتي تشكل أهميتها النسبية
 %5.44من سلة المنتج.
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الجدول يوضح نسب الت ّغير الشهرية في الرقم القياسي
ألسعار المنتج في فلسطين لألشهر:
كانون ثاني – حزيران :9102
الشهر
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السلع المستهلكة السلع المصدرة جميع السلع
محليا
 7.70 7.00 7.700.70 +
7.00 +
0.72 +
 7.70 7.00 7.207.02 +
 7.707.30 +
 0.03 0.03 0.09 7.20 0.307.72 -

االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في
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تنويه:

 تم تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المنتج لتصبح .9707

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،0461 .رام اهلل -فلسطين
هاتف)207/209( 02-2982700 :

فاكس)207/209( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :

بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :

الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :

