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اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار 
 شهر وخالل 8102المنتج في فلسطين للعام 

 08/8102كانون أول، 
  

 8102خالل العام  0ارتفاع أسعار المنتج
ألسعار المنتج في فلسطين ارتفاعًا سجل الرقم القياسي العام 

، 8102مقارنة بالعام  8102خالل العام % 8.88نسبته 
ب   مقارنة 301.13حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

 5031شهر األساس كانون أول )م السابق خالل العا 303.31
 =300.) 

 

ويعود السبب الرئيسي لهذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع 
مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ضمن 
مجموعة الزراعة وأسعار السلع ضمن  ،%01.28بنسبة 

 وأسعار السلع ضمن، %0.27والحراجة وصيد األسماك بنسبة 
دارة النفايات  مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

، في المقابل سجلت أسعار السلع %0.08ومعالجتها بنسبة 
مجموعة التعدين واستغالل المحاجر انخفاضًا مقداره ضمن 
مجموعة الصناعات التحويلية ، وأسعار السلع ضمن 1.52%

مقارنة بالعام  5032خالل العام % 1.11 انخفاضًا طفيفًا مقداره
 .السابق

 

 اإلنتاجللسلع المستهلكة محليًا من  المنتجسجلت أسعار 
، بينما %8.20ارتفاعًا نسبته  5032خالل العام  المحلي

المنتج للسلع المنتجة محليًا والمصدرة للخارج سجلت أسعار 
 .مقارنة بالعام السابق %1.13انخفاضًا مقداره 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
، مخصومًا منها معينةالمنتج من المشتري لقاء سلعة األسعار التي يتلقاها   

ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة 
 .المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

 ر المنتج في فلسطين للسنواتاالسنوية ألسع التّغيرنسب 
8112 – 8102 
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في أسعار المنتج  في فلسطين  التّغيرالجدول يوضح نسب 
 8102 – 8112: للسنوات

 السنة

 % التّغيرنسب 

للسلع المستهلكة 

 محليا  

للسلع 

 المصدرة

للسلع 

 اإلجمالية

9112  +9312  +33.1  +9392 

9112  +2383  +.328  +2338  

9112  +33.8  +9389  +3381 

9131  +1381  +3328  +1318 

9133  +1328  +9321  +1381 

9139  +93.3   +1322   +9388 

9131  +132.  +1311  +1322  

913.  +1322 - 3332  +1322 

9138  +3322  +1318   +3321 

9138  +3328  +1381  +3328 

9132  +1322 - 131.  +1322 

9132  +9383 - 131.  +9399 

 55.66+  86.68+  53.68+  التراكمي
 

 8102 كانون أولأسعار المنتج خالل شهر  انخفاض
 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

تشرين مقارنة مع شهر  5032 كانون أولخالل شهر % 0.00
خالل شهر  303.05، حيث بلغ الرقم القياسي العام 5032 ثاني

 تشرين ثانيخالل شهر  303.25ب مقارنة  5032 كانون أول
 (.300=  5031 لهر األساس كانون أو ش) 5032
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 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 
سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا من 

، حيث بلغ الرقم القياسي %0.03 انخفاضًا مقدارهاإلنتاج المحلي 
خالل شهر  303.15منتج للسلع المستهلكة محليًا ألسعار ال
 ثانيتشرين خالل شهر  303.31ب مقارنة  5032 كانون أول

 (.300=  5031ر األساس كانون أول شه) 5032
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي %0.53 هانخفاضًا مقدار المحلي 
 300.11 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

 خالل شهر 300.40مقارنة بـ  5032 كانون أولخالل شهر 
 (.300=  5031 لكانون أو  شهر األساس) 5032 ثانيين تشر 

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
دارة إمدادات اسجلت أسعار  لمياه وأنشطة الصرف الصحي وا 

، والتي تشكل %3.30 انخفاضًا مقداره النفايات ومعالجتها
 .من سلة المنتج% 2..0أهميتها النسبية 

 

 الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من كما سجلت
، والتي تشكل أهميتها النسبية %0..0 انخفاضًا مقداره

أسعار السلع  انخفاض من سلة المنتج، وذلك بسبب% 40.43
، وأسعار %5.43صناعة منتجات التبغ بمقدار ضمن نشاط 

، وأسعار صناعة منتجات %3.32صناعة األثاث بمقدار 
 ، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة%3.04المخابز بمقدار 

، وأسعار %3.00بمقدار  واستنساخ وسائط األعالم المسجلة
، وأسعار %3.32صناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 
، وأسعار %3.02صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 
، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة األعالف 0.30%

أسعار صناعة المشروبات ، و %.0.5الحيوانية المحضرة بنسبة 
 %. 0.32بنسبة 

 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءأسعار سجلت و 
 والتي تشكل أهميتها النسبية، %.0.0انخفاضًا مقداره 

 .من سلة المنتج% .33.3

 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة بينما شهدت 
مقارنة مع  5032ون أول خالل شهر كان% .0.5ارتفاعًا نسبته 

% 5.50 والتي تشكل أهميتها النسبية 5032شهر تشرين ثاني 
  .من سلة المنتج

 

الزراعة والحراجة وصيد  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت
سبية ، والتي تشكل أهميتها الن%0.51 ارتفاعًا نسبتهاألسماك 
ضمن أسعار السلع  الرتفاع من سلة المنتج، وذلك% 51.50

، وأسعار السلع ضمن %2..31بنسبة  شاط صيد األسماكن
، وذلك %0.42بنسبة  نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة

بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 
 بنسبة نشاط اإلنتاج الحيوانيضمن ، وأسعار السلع 32.03%
انات األخرى الحيو أسعار تربية  عارتفا، وذلك بسبب 0.03%
 بنسبة، وأسعار تربية األبقار والجاموس %.3.2 بنسبة
نشاط أسعار السلع ضمن  انخفاض، على الرغم من 0.31%

، وذلك بسبب %1.02 بمقدار زراعة المحاصيل غير الدائمة
أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات  انخفاض

 %..0.3 بمقداروالدرنيات 
 

لتّغير في الرقم القياسي ألسعار المنتج  الجدول يوضح نسب ا
 لفترة منفي فلسطين خالل ا

 :6186 كانون أول –كانون ثاني  

 الشهر

لسلع ا

المستهلكة 

 محليا  

لسلع ا

 المصدرة

لسلع ا

 اإلجمالية

 3321 + 1312+  3329 + كانون ثاني

 .931 + 1312 - 9381 + شباط

 ..33 - 1339 - 3382 - آذار

 3323+  1321+  9311+  نيسان

 1312+  1331+  13.1+  أيار

 1382+  1398 - 1321+  حزيران

 3312+  1398+  3389+  تموز

 3339 - 1319 - .339 - آب

 1331+  1311+  1312+  أيلول

 3391 - 1399+  3312 - تشرين أول

 3322 - 1339+  9331 - تشرين ثاني

 13.1 - 1392 - 13.3 - كانون أول

ة مع مقارن 6186

6182 
 +6.38 - 1.50  +6.66 
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االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج في 
 6186 كانون أول –ثانيكانون  :خالل الفترة فلسطين
 (811=  6183شهر األساس كانون أول )

 

101.42
100.75

95

100

105

110

201
ون ثاني 8

كان
201

شباط 8
201

ار 8
آذ

201
ان 8

نيس
201

ار 8
أي

201
ران 8

حزي
201

وز 8
تم

201
ب 8

آ
201

ول 8
أيل

201
ول 8

رين أ
تش

201
ن ثاني 8

تشري

201
ول 8

نون أ
كا

)P
PI

ج )
منت

ر ال
سعا

 أل
سي

لقيا
م ا

الرق

 

 
 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 صاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلح

 فلسطين   -رام هللا، 8802.  ب.ص

 ( 229/221) 2982700-02: اتفه

 ( 229/221) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

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

