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 1أسعار المنتج في انخفاضاالحصاء الفلسطيني: 
 11/2020،ثانيتشرين ر شه خالل

 

 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
مقارنة مع شهر  2020 ثانيتشرين % خالل شهر 2.33

 94.82، حيث بلغ الرقم القياسي العام 2020 أولتشرين 
خالل شهر  97.09ب مقارنة  2020 نيثاتشرين خالل شهر 
 (.100=  2018األساس  سنة) 2020 تشرين أول

 

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

%، حيث بلغ الرقم 2.45 انخفاضًا مقدارهاإلنتاج المحلي 
خالل  94.59للسلع المستهلكة محليًا القياسي ألسعار المنتج 

تشرين خالل شهر  96.96ب مقارنة  2020 ثانيتشرين شهر 
 (.100=  2018األساس  سنة) 2020 أول

 

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

الرقم القياسي %، حيث بلغ 1.27 انخفاضًا مقدارهالمحلي 
 96.92 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

 خالل شهر 98.17مقارنة بـ  2020 ثانيتشرين خالل شهر 
 (.100=  2018األساس  سنة) 2020 أولتشرين 

 

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

سبية %، والتي تشكل أهميتها الن6.93 انخفاضًا مقدارهماك األس
أسعار السلع  النخفاض % من سلة المنتج، وذلك32.14
%، 10.16 بمقدار المحاصيل غير الدائمة زراعة نشاطضمن 

ار معظم أسع انخفاضبصورة رئيسية عن  االنخفاضنتج هذا 
 1.60 البلدية وات حيث بلغ متوسط سعر الزهرةالخضر 
 2.67غم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بالستيكية شيقل/ك

ومتوسط  ،كغمشيقل/ 2.86 السبانخومتوسط سعر  شيقل/كغم،
شيقل/كغم، ومتوسط سعر  2.03سعر خيار بيوت بالستيكية 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل  1.57باذنجان صغير الحجم 
                                                 

، مخصومًا منها معينةاألسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة  1
ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة 

 .المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

ومتوسط سعر فاصولياء خضراء  شيقل/كغم، 2.09الجاف 
 شيقل/كغم، 3.60ومتوسط سعر اللوبياء شيقل/كغم،  3.17

أسعار كما انخفضت شيقل/كغم،  1.67ومتوسط سعر البطاطا 
 بمقدار نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرةالسلع ضمن 

ليبلغ بالمتوسط سعر االفوكادو  النخفاض%، وذلك 9.05
، كغم/شيقل 1.56شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال  4.14

أسعار انخفضت و شيقل/كغم،  2.03 الليمون ومتوسط سعر 
حيث %، 3.66 بمقدار نتاج الحيوانينشاط ال السلع ضمن 

 10.76 - كغم 2حجم  –البيض الطازج متوسط سعر بلغ 
 8.63 حيالالحم الدجاج سعر المتوسط شيقل/كرتونة، و 

 شيقل/كغم، 27.08ومتوسط سعر ماعز بلدي حي  شيقل/كغم،
 نشاط صيد األسماكأسعار السلع ضمن  ارتفاععلى الرغم من 

 .%18.60 بنسبة
 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءأسعار  سجلت
 والتي تشكل أهميتها النسبية%، 3.26انخفاضًا مقداره 

 % من سلة المنتج.9.33
 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي أسعار بينما شهدت 
%، والتي تشكل 2.92 تفاعًا نسبتهار  وإدارة النفايات ومعالجتها

 % من سلة المنتج.1.69أهميتها النسبية 
 

ارتفاعًا  الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من سجلت
% من 55.59%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.28 نسبته

أسعار صناعة منتجات ارتفاع  سلة المنتج، وذلك بسبب
صناعة منتجات %، وأسعار 3.70مطاحن الحبوب بنسبة 

%، 1.91المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 
وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط األعالم 

%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون 1.56المسجلة بنسبة 
%، على الرغم من انخفاض 1.08النباتية والحيوانية بنسبة 

أسعار صناعة %، و 2.36أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 
 %.1.09األعالف الحيوانية المحضرة بمقدار 

 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة  وسجلت
، 2020 ثاني% خالل شهر تشرين 0.09 ارتفاعًا طفيفًا نسبته

 % من سلة المنتج.1.26 والتي تشكل أهميتها النسبية
 



 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 29/12/2020صدر بتاريخ:  

 

2 

 

 تنويه لمستخدمي البيانات:
وما تبعه من تدابير للحد  19 –على أثر انتشار وباء كوفيد  .1

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

عملية جمع البيانات الخاصة بالسلع الزراعية والتي اكتملت  .2
والبيانات الخاصة بالسلع الصناعية تجمع من باب المزرعة 

 .2020 ثانيتشرين لشهر 
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