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 الرقم القياسي ألسعاراالحصاء الفلسطيني يعلن 
  المنتج في فلسطين

ولشهر كانون أول،  2022خالل العام 
12/2022  

 
 

 

 2022خالل العام  1أسعار المنتج حاد في ارتفاع
 

ألسعار المنتج في فلسطين سجل الرقم القياسي العام 
 مقارنة 2022% خالل العام 7.43 نسبته حادا   ارتفاعا  

، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار مع العام السابق
 2019 )سنة األساس 2022م خالل العا 105.32المنتج 

 =100.)  
 

أسعار  ارتفاعإلى  الحاد االرتفاعويعود السبب الرئيسي لهذا 
إمدادات  نشاط :األنشطة الرئيسية اآلتية السلع ضمن

 ،%12.76 بنسبةالكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 
 بنسبةالزراعة والحراجة وصيد األسماك  نشاطو 

لمياه وأنشطة الصرف إمدادات ا نشاطو، 12.26%
 ،%6.31 بنسبةالصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 

 ونشاط ،%4.78 بنسبةالصناعات التحويلية  وأنشطة
خالل العام  %3.03 بنسبةالتعدين واستغالل المحاجر 

 مقارنة بالعام السابق. 2022
 

المستهلكة محليا  و  المنتجة للسلع المنتجأسعار سجلت 
المنتج  كما سجلت أسعار، %7.69 نسبته حادا   ارتفاعا  

 نسبته حادا   ارتفاعا  للسلع المنتجة محليا  والمصدرة للخارج 
 مقارنة بالعام السابق. 2022خالل العام  5.14%

 
 
 
 
 

                                                 

، مخصومًا معينةتري لقاء سلعة األسعار التي يتلقاها المنتج من المش 1 
منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على 

 .فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

 ر المنتج في فلسطين للسنواتالسنوية ألسعا التّغيرنسب 
2007 – 2022 
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، كانون أول شهرخالل  أسعار المنتج ارتفاع
12/2022 

 ارتفاعًا نسبتهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
مقارنة مع شهر  2022 كانون أول% خالل شهر 0.18

، حيث بلغ الرقم القياسي العام 2022 ثانيتشرين 
ب مقارنة  2022 كانون أولخالل شهر  106.61
األساس  سنة) 2022 ثانيتشرين  خالل شهر 106.42

2019  =100.) 
 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  
 2022خالل شهر كانون أول 

سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 
%، حيث بلغ الرقم 0.18 ارتفاعًا نسبتهمن اإلنتاج المحلي 

 106.40القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 
 خالل 106.21ب مقارنة  2022 كانون أولخالل شهر 

 (.100=  2019األساس  سنة) 2022 ثاني تشرين شهر
 

خالل شهر  الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة
 2022كانون أول 

لسلع المصدرة من ل المنتج سجل الرقم القياسي ألسعار
%، حيث بلغ الرقم 0.20 ارتفاعًا نسبته اإلنتاج المحلي
 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل نتجالم القياسي ألسعار

مقارنة بـ  2022 كانون أولخالل شهر  108.55
األساس  سنة) 2022 تشرين ثاني خالل شهر 108.34

2019  =100.) 



 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 31/01/2023صدر بتاريخ:  

 

2 

 

   خالل حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
 2022شهر كانون أول 

الزراعة والحراجة  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت
%، والتي تشكل 3.33 ارتفاعًا نسبتهسماك وصيد األ
نتيجة  % من سلة المنتج، وذلك29.94سبية أهميتها الن
بنسبة  نشاط صيد األسماكأسعار السلع ضمن الرتفاع 

المحاصيل  زراعة نشاطأسعار السلع ضمن %، و 9.15
%، حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 8.65بنسبة  غير الدائمة

 1.82ملفوف شيقل/كغم، ومتوسط سعر ال 1.98
 2.43شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بالستيكية 
 1.73شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حلو 
 1.71شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بالستيكية 
 1.79شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا كبير الحجم 
 3.49شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصوليا خضراء رفيعة 

 1.32ل جاف بلدي ومتوسط سعر بصشيقل/كغم، 
على شيقل/كغم،  1.89شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 

شيقل/كغم،  1.82 السبانخمتوسط سعر  انخفاضالرغم من 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر  1.21ومتوسط سعر الباذنجان 

 .شيقل/كغم 2.64الثوم الجاف 
 

ارتفاعًا  نتاج الحيوانينشاط ال سجلت أسعار السلع ضمن 
%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج الحم 0.07طفيفًا نسبته 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي  9.08حي كبير 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر عجل بلدي حي  28.27حي 
متوسط سعر على الرغم من انخفاض شيقل/كغم،  16.81

كغم، ومتوسط سعر 2شيقل/ 14.84البيض الطازج 
  شيقل/كغم. 27.44خاروف بلدي حي 

 

 نشاط زراعة المحاصيل الدائمةسجلت أسعار السلع ضمن 
متوسط سعر %، حيث بلغ 1.01مقداره  انخفاضاً  المعمرة

شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزعتر  1.27الليمون األخضر 
شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط  8.77األخضر 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر  2.05افوكادو حبة خشنة سعر 
 يقل/كغم.ش 1.66البرتقال 

 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي أسعار سجلت 
%، والتي 0.92 ارتفاعًا نسبته وإدارة النفايات ومعالجتها

 .% من سلة المنتج1.50تشكل أهميتها النسبية 
 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار أسعار  في حين سجلت
والتي تشكل %، 3.58 انخفاضًا مقداره وتكييف الهواء

 % من سلة المنتج.8.23 ا النسبيةأهميته
 

الصناعات أنشطة  أسعار السلع المنتجة من سجلتو 
%، والتي تشكل أهميتها 0.75 انخفاضًا مقداره التحويلية
 انخفاض % من سلة المنتج، وذلك بسبب58.92النسبية 

صناعة  ؛أسعار السلع المنتجة ضمن األنشطة اآلتية
صناعة و  %،9.26منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 

المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار  تمنتجا
%، وصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 3.87
%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 2.86

%، وصناعة األعالف الحيوانية المحضرة 1.32بمقدار 
%، 0.57%، وتجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.11بمقدار 

على %، 0.48لحديد والصلب األساسية بمقدار وصناعة ا
نشاط صناعة أسعار السلع المنتجة ضمن  ارتفاعالرغم من 

  %.1.44منتجات التبغ بنسبة 
 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة سجلت 
 2022 كانون أول%، خالل شهر 0.33 انخفاضًا مقداره

هميتها والتي تشكل أ ، 2022 ثانيبشهر تشرين مقارنة 
 % من سلة المنتج.1.41 النسبية
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الجدول يوضح نسب التّغير الشهرية في الرقم القياسي 
 ألسعار المنتج في فلسطين لألشهر: 

 :2022كانون أول  –كانون ثاني 
 

لسلع المستهلكة ا الشهر
 محليا  

 جميع السلع لسلع المصدرةا

 3.22 0.93 3.49 كانون ثاني
 2.80 3.08 2.77 شباط
 0.89 0.19- 1.02 آذار

 0.10 0.59- 0.17 نيسان
 2.54- 1.42- 2.66- أيار

 0.72- 0.42- 0.75- حزيران
 0.33 0.54- 0.43 تموز
 1.68 0.76 1.78 آب

 1.78 0.21 1.95 أيلول
 0.65 0.09- 0.73 تشرين أول
 1.17- 0.25- 1.27- تشرين ثاني
 0.18 0.20 0.18 كانون أول

 بمقارنة  2022
2021 7.69 5.14 7.43 

 

االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المنتج 
 2022 كانون أول –كانون ثاني :لألشهر في فلسطين

 (100=  2019األساس  سنة)
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     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: خط مجاني

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

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

