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 أسعار المنتج حاد في رتفاعإاالحصاء الفلسطيني: 
 01/2022،ثانيكانون شهر خالل 

 

 نسبته حادا   ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
مقارنة مع شهر  2022 ثانيكانون % خالل شهر 3.22

 102.57، حيث بلغ الرقم القياسي العام 2021كانون أول 
 خالل شهر 99.36ب مقارنة  2022 ثانيكانون  خالل شهر
 (.100=  2019األساس  سنة) 2021 كانون أول

 

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

%، حيث بلغ الرقم 3.49 نسبته حادا   ارتفاعا  اإلنتاج المحلي 
خالل  102.01ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  القياسي 

كانون  شهر خالل 98.57ب مقارنة  2022 كانون ثانيشهر 
 (.100=  2019األساس  سنة) 2021 أول

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي 0.93 ارتفاعا  نسبتهالمحلي 
 107.80 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

 خالل شهر 106.81مقارنة بـ  2022 ثانيكانون خالل شهر 
 (.100=  2019األساس  سنة) 2021 كانون أول

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
لحراجة وصيد الزراعة وا نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت

%، والتي تشكل أهميتها 11.38 ارتفاعا  حادا  نسبتهاألسماك 
الرتفاع أسعار السلع  % من سلة المنتج، وذلك29.94سبية الن

%، 28.60بنسبة  المحاصيل غير الدائمة زراعة نشاطضمن 
ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات عن  االرتفاعنتج هذا 

 2.86ار بيوت بالستيكية الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الخي
شيقل/كغم، ومتوسط  1.51ومتوسط سعر الزهرة شيقل/كغم، 

ومتوسط سعر شيقل/كغم،  2.31سعر بندورة بيوت بالستيكية 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار  1.77الباذنجان 

 9.22ومتوسط سعر البصل األخضر شيقل/كغم،  2.76
شيقل/كغم،  2.99خضراء  فاصولياءومتوسط سعر شيقل/كغم، 

أسعار السلع ضمن و شيقل/كغم،  1.70ومتوسط سعر البطاطا 

%، وأسعار السلع ضمن 8.71 بنسبة نشاط صيد األسماك
%، حيث بلغ متوسط سعر 2.23 بنسبة نتاج الحيوانينشاط ال 

ومتوسط سعر ماعز شيقل/كغم،  26.77بلدي حي  خاروف
حي شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج الحم  30.52بلدي حي 

 10.22ومتوسط سعر البيض الطازج شيقل/كغم،  8.69كبير 
 كغم.2شيقل/

 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف أسعار  وسجلت
 والتي تشكل أهميتها النسبية%، 1.58 ارتفاعا  نسبته الهواء
 % من سلة المنتج.8.23

 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة كما سجلت 
مقارنة  2022% خالل شهر كانون ثاني 1.50ارتفاعا  نسبته 

 والتي تشكل أهميتها النسبية، 2021 بشهر كانون أول
 % من سلة المنتج.1.41

 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة أسعار شهدت 
%، والتي تشكل 0.99 ارتفاعا  نسبته النفايات ومعالجتها

 المنتج.% من سلة 1.50أهميتها النسبية 
 

 الصناعات التحويليةأنشطة  أسعار السلع المنتجة من سجلت
%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.07 ارتفاعا  طفيفا  نسبته

ارتفاع أسعار صناعة  % من سلة المنتج، وذلك بسبب58.92
وأسعار صناعة الكيماويات  %،5.06منتجات التبغ بنسبة 

عار صناعة %، وأس4.68والمنتجات الكيميائية بنسبة 
%، وأسعار صناعة 3.37المنتجات النفطية المكررة بنسبة 
%، وأسعار صناعة 0.93الحديد والصلب األساسية بنسبة 

%، على الرغم من انخفاض أسعار 0.90األثاث بنسبة 
صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة في 

طاحن %، وأسعار صناعة منتجات م4.76مكان آخر بمقدار 
أسعار %، و 3.98الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بمقدار 

%، 1.32صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 
%، 1.18وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 

 %.0.79وأسعار صناعة المالبس بمقدار 
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 :تنويه
وما تبعه من تدابير  19 –على أثر انتشار وباء كوفيد 

منللحد  انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من  
 الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

 
 

     لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 ، فلسطين.P6028179، رام هللا، 1647.ب.  ص
 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 
 1800300300: مجاني خط

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 

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

