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اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار 
 50/7502، أيارالمنتج في فلسطين لشهر 

 
 

 7112 أيار شهر خالل 1لمنتجأسعار ا انخفاض
 انخفاضرررراد ميرررردار يلرررر    المنررررت الرررررلق الييالررررأل الررررراق  لرررررار 

 نيلرررررا شررررر ر ميارنررررر  مررررر   7012 أيرررررارشررررر ر خررررر   % 0.94
خررر   شررر ر  100.72 الررررلق الييالرررأل الرررراق ، حيرررل ب ررر 7012
ش ر ) 7012 نيلا خ   ش ر  100.27 بميارن   7012 أيار

 (.100=  7012ا لاس كانو  أو  
 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة
لر   الررلق الييالررأل  لررار المنرت  ل لرر   المصردرا مر  ا نتررا  

، حيررررل ب رررر  الرررررلق الييالررررأل %06.7المح ررررأل انخفاضرررراد ميرررردار  
 7012خر   شر ر أيرار  .4461المنت  ل ل   المصردرا   لرار
شررررر ر ا لررررراس ) 7012خررررر   شررررر ر نيلرررررا   44629 بميارنررررر  

 (.100=  7012كانو  أو  
 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  
لر   الررلق الييالررأل  لررار المنرت  ل لرر   الملرت  ك  مح يراد مرر  

، حيرررررل ب ررررر  الررررررلق %0694  ا نترررررا  المح رررررأل انخفاضررررراد ميررررردار 
خر    100679الييالأل  لررار المنرت  ل لر   الملرت  ك  مح يراد 

 7012خر   شر ر نيلرا   100622 بميارنر   7012ش ر أيرار 
 (. 100=  7012ش ر ا لاس كانو  أو  )

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
وصييد  الزراعة والحراجة نشاطل  ت ألرار الل   المنت   م  

، والتأل تشك  أهميت را النلربي  %2614انخفاضاد ميدار  األسماك 
مررررر  لررررر   المنرررررت ، ورلررررر   نخفرررررا  ألررررررار اللررررر    % 72670

ضرررررم   راتررررر  التفاحيرررررات وال مرررررار رات النرررررواا الصررررر ب  بميررررردار 
ألرررررررررار اللرررررررر   ضررررررررم  تربيرررررررر  الرررررررردوا   بميرررررررردار و ، 70624%
يخررات ، وألرررار اللرر   ضررم   راترر  الخضررراوات والب 670%.

 %.9649وال رريات والدرنيات بميدار 

                                                 
1
، مخصوماد من ا مرين ا لرار التأل يت ياها المنت  م  المشتري لياء ل ر    

أو أي  ضرائب ميت ر  أخرى توض  ت ى فاتورا  ضريب  الييم  المضاف ،
 .المشتري، وغير شام   أي  تكاليف ني 

المييياو وأنشييطة الصييري الصييحي مييدادا  إكمررا لرر  ت ألرررار 
دارة النفاييييييا  ومعالجتهيييييا ، والترررررأل %16.9انخفاضرررراد ميررررردار   وا 

 .م  ل   المنت % 0629تشك  أهميت ا النلبي  
 

مييدادا  الكهرءيياء والويياز والءخييار وتكييييي إلرر  ت ألرررار بينمرا 
، والترررأل تشرررك  أهميت رررا النلررربي  %0.92نلررربت   ارتفاتررراد  الهيييواء
 .م  ل   المنت % 11612

 

 التعييدين واسييتوالل المحيياجرلرر  ت ألرررار منت ررات صررنات  و 
والترررأل تشرررك   7012 أيرررارخررر   شررر ر % 0.17 ارتفاتررراد نلررربت 
 .م  ل   المنت % 7679أهميت ا النلبي  

 

ترراد ارتفا الصييناعا  التحويلييية ألرررار اللرر   المنت رر  مرر  شر دت
% 06.1.، والتررأل تشررك  أهميت ررا النلرربي  %0.02  فيفرراد نلرربت 

ألررار صرنات  المشرروبات  ارتفرا م  ل   المنت ، ورل  بلربب 
، %0690، وألررررررار صرررررنات  الم برررررس بنلرررررب  %7602بنلرررررب  

ألررار صرن  ، و %06.2وألرار صنات  منت رات ا لبرا  بنلرب  
، %0.21 بنلرررررب أصرررررناف مررررر  الخرلررررران  وا لرررررمنت وال ررررر  
، وألررررررار %0690وألررررررار صرررررنات  منت رررررات المخررررراب  بنلرررررب  

، وألرار صرنات  %0624صنات  الورق ومنت ات الورق بنلب  
منت ررررررات المررررررراد  المشررررررك   ترررررردا الماكنررررررات والمررررررردات بنلررررررب  

تمرراق انخفرا  ت رى الررغق مرر  ، 0622% ألررار ل رر  وتشركي  وام
صرررررنات  ال يررررروت ، وألررررررار %1622ت  يررررر  ا ح رررررار بميررررردار 

، وألررررار صرررنات  %1622دهو  النباتيررر  والحيوانيررر  بميررردار والررر
 %.0640ا ت ف الحيواني  المحضرا بميدار 

 

الرقم القياسي الجدول أدناو يوضح نسب التوير الشهرية في 
  خالل الفترةفي فلسطين  سعار المنتج أل

 :7112 أيار – كانون ثانيمن 
 

 الشهر
للسلع المستهلكة 

 ا  محلي

 ةمجماليللسلع اإل ةمصدرللسلع ال

 2642 - 0624+  ..96 - كانون ثاني

 0670 - 0612+  0672 - شباط

 0624 - 0692 - 06.9 - آذار

 7620+  0621 - 2672+  نيسان

 0694-  06.7 - 0694 - أيار
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االتجاو العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 
 7112 أيار – 7112 أيار :فلسطين

 (111=  7112كانون أول  األساس شهر)
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ءدعم من  المنتجتم تمويل جمع ءيانا  مسح الرقم القياسي ألسعار 

 .اإلتحاد األوروءي
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرمجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 1262.  ب.ص

 ( 427/420) 2982700-02: هاتف

 ( 427/420) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

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

