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 92/80/9802 :التاريخ

 
اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار المنتج 

 70/7700في فلسطين لشهر تموز، 
 

 7700 تموزخالل شهر  0ارتفاع أسعار المنتج
% 1.06الرقم القياسي العام ألسعار المنتج يسجل ارتفاعًا نسبته 

، حيث 7612 حزيرانمقارنة مع شهر  7612 تموزخالل شهر 
مقارنة  7612 تموزخالل شهر  116.27بلغ الرقم القياسي العام 

شهر األساس كانون ) 7612 حزيرانخالل شهر  167.60ب 
 (.166=  7610أول 

 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %1.76فاعًا نسبته اإلنتاج المحلي ارت
خالل شهر  111.20ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 

 7612 حزيرانخالل شهر  167.02ب مقارنة  7612 تموز
 (. 166=  7610             شهر األساس كانون أول)
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار %6.72المحلي ارتفاعًا نسبته 
مقارنة  7612 تموزخالل شهر  166.07المنتج للسلع المصدرة 

شهر األساس كانون ) 7612 حزيرانخالل شهر  166.26ب 
 (.166=  7610أول 

 

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

، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.22ارتفاعًا نسبته األسماك 
 من سلة المنتج، وذلك الرتفاع أسعار السلع  ضمن% 70.76

السلع ضمن  ، وأسعار%12.77يد األسماك بنسبة نشاط ص
 ، وأسعار السلع ضمن نشاط %7.79نشاط تربية الدواجن بنسبة 

والدرنيات بنسبة  ة الخضراوات والبطيخات والجذرياتزراع
2.66.% 

 

                                                
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

 
 
 

إمدادات الكهرباء والغاز سجلت أسعار كما 
، %6.92ارتفاعًا نسبته  والبخار وتكييف الهواء

 .من سلة المنتج% 11.12والتي تشكل أهميتها النسبية 
 

دارة إمدادات المياه وأنشطة سجلت أسعار و  الصرف الصحي وا 
، والتي تشكل أهميتها %6.71ارتفاعًا نسبته  النفايات ومعالجتها

 .من سلة المنتج% 6.27النسبية 
 

 التعدين واستغالل المحاجرشهدت أسعار منتجات صناعة بينما 
والتي تشكل  7612 تموزخالل شهر % 1.69 نخفاضًا مقدارها

 .من سلة المنتج% 7.79أهميتها النسبية 
 

 انخفاضاً  الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من سجلت
% 06.01، والتي تشكل أهميتها النسبية %6.62 مقدارهطفيفًا 

 أنشطةأسعار السلع ضمن  انخفاضمن سلة المنتج، وذلك بسبب 
، %2.99 بمقدارصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية 

صناعة الخشب ومنتجاته و ، %1.07وصناعة المالبس بمقدار 
، %6.07صناعة المشروبات بمقدار و ، %6.77بمقدار 

، على الرغم من %6.27صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار و 
صناعة منتجات مطاحن السلع ضمن أنشطة ارتفاع أسعار 

صناعة منتجات المخابز بنسبة و ، %6.71الحبوب بنسبة 
6.00%.  

 

لشهرية في الرقم القياسي ير االجدول أدناه يوضح نسب التغ  
 ألسعار المنتج  في فلسطين خالل الفترة من

 :7700 تموز  – كانون ثاني 
 

 الشهر

للسلع 

المستهلكة 

 محليا  

للسلع 

 المصدرة

للسلع 

 اإلجمالية

 5603 - 96.0+  6644 - كانون ثاني

 96.9 - 96.5+  96.5 - شباط

 96.0 - ..96 - 9646 - آذار

 6.9.+  .965 - ..56+  نيسان

 9660 - .964 - 9660 - أيار

 6.9.+  6.6.+  .066+  حزيران

 649.+  96.5+  609.+  تموز
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االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 

 7700 تموز – 7702 تموز: فلسطين
 (077=  7702شهر األساس كانون أول )

 

 
 

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

 .األوروبي
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