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اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار 
 70/8702المنتج في فلسطين لشهر تموز، 

 

 8702 تموزخالل شهر  1أسعار المنتج ارتفاع
% 1.93 ارتفاعًا نسبتهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

، حيث 1018 حزيرانمقارنة مع شهر  1018 تموزخالل شهر 
 1018 تموزخالل شهر  101.11بلغ الرقم القياسي العام 

هر األساس ش) 1018 حزيرانالل شهر خ 101.11ب مقارنة 
 (.100=  1012 لكانون أو 

 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %1.21 ارتفاعًا نسبتهاإلنتاج المحلي 
خالل شهر  101.81ليًا ألسعار المنتج للسلع المستهلكة مح

 1018 حزيرانخالل شهر  102.11ب مقارنة  1018 تموز
 (. 100=  1012ر األساس كانون أول شه)
 

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

 سعار، حيث بلغ الرقم القياسي أل%0.11 ارتفاعًا نسبتهالمحلي 
خالل شهر  100.09 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج
شهر ) 1018 حزيرانخالل شهر  33.77مقارنة بـ  1018 تموز

 (.100=  1012ل األساس كانون أو 
 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءأسعار سجلت 

% 11.17 والتي تشكل أهميتها النسبية، %7.82ارتفاعًا نسبته 
 .من سلة المنتج

 

ارتفاعًا  الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من وسجلت
من سلة % 10.11، والتي تشكل أهميتها النسبية %0.20 نسبته

صناعة منتجات مطاحن  أسعار ارتفاعالمنتج، وذلك بسبب 

                                                 
1

، مخصومًا منها معينةاألسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة  
وضع على فاتورة ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى ت

 .المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

اويات والمنتجات صناعة الكيموأسعار ، %9.73الحبوب بنسبة 
وأسعار صناعة منتجات المخابز ، %9.13 بنسبةالكيميائية 

وأسعار صناعة منتجات المعادن الالفلزية ، %1.21 بنسبة
وأسعار صناعة منتجات المعادن ، %1.01األخرى بنسبة 

على الرغم من ، %0.27 بنسبةالمشكلة عدا الماكنات والمعدات 
، %9.37عة بمقدار انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الطبا

 %.0.28وأسعار صناعة المالبس بمقدار 
 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة شهدت 
 والتي تشكل أهميتها النسبية 1018 تموزاستقرارًا خالل شهر 

 .من سلة المنتج% 1.11
 

الصرف الصحي إمدادات المياه وأنشطة سجلت أسعار في حين 
دارة النفايات ومعالجتها ، والتي تشكل %1.08 انخفاضًا مقداره وا 

 .من سلة المنتج% 0.78أهميتها النسبية 
 

الزراعة والحراجة وصيد  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت
سبية ، والتي تشكل أهميتها الن%0.11 انخفاضًا مقدارهاألسماك 
ضمن  عار السلعأس ضالنخفا من سلة المنتج، وذلك% 12.10

، وذلك %1.38 بمقدار نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة
 المحاصيل الدائمة بمقدارأسعار زراعة  انخفاضبسبب 
على  ،%11.31 بمقدار، وأسعار زراعة الحمضيات 19.11%

 نشاط االنتاج الحيوانيأسعار السلع ضمن  ارتفاعالرغم من 
 بنسبةعار تربية الدواجن أس ارتفاع، وذلك بسبب %1.13 بنسبة
 %.1.12، وأسعار تربية األبقار والجاموس بنسبة 2.12%

 

في الرقم القياسي ألسعار  الشهرية يريوضح نسب التغ  الجدول 
 :8102 تموز – كانون ثاني من لمنتج  في فلسطين خالل الفترةا

 لسلع اإلجماليةا لسلع المصدرةا لسلع المستهلكة محليا  ا الشهر
 1.37 + 0.02+  1.29 + كانون ثاني

 9.73 + 0.03 - 9.37 + شباط
 1533 - 0519 - 15.2 - آذار

 1521+  05.0+  9507+  نيسان
 0573+  0510+  0530+  أيار

 0532+  0593 - 05.0+  حزيران
 1572+  0593+  15.9+  تموز
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 سطينفلاالتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 
 8102 تموز – 8107 تموز :خالل الفترة

 (011=  8102كانون أول  األساس شهر)
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 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام اهلل، 0467.  ب.ص
 ( 239/230) 2982700-02: اتفه

 ( 239/230) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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