
 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 30/11/2020صدر بتاريخ:  

 
 

الرقم القياسي ألسعار المنتج في فلسطين لشهر 
 10/2020تشرين أول، 

 
 2020 تشرين أولر خالل شه 1أسعار المنتج في ارتفاع

 ارتفاعًا نسبتهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 
 أيلولمقارنة مع شهر  2020 تشرين أول% خالل شهر 3.36
خالل شهر  97.09، حيث بلغ الرقم القياسي العام 2020

 2020 أيلولخالل شهر  93.93ب مقارنة  2020 تشرين أول
 (.100=  2018األساس  سنة)
 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي 3.46 ارتفاعًا نسبتهاإلنتاج المحلي 
خالل شهر  96.96كة محليًا ألسعار المنتج للسلع المستهل

 2020 أيلولخالل شهر  93.72ب مقارنة  2020 تشرين أول
 (.100=  2018األساس  سنة)
 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي 2.47 ارتفاعًا نسبتهالمحلي 
 98.17 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج رألسعا

 خالل شهر 95.80مقارنة بـ  2020 تشرين أولخالل شهر 
 (.100=  2018األساس  سنة) 2020 أيلول

 
 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 

الزراعة والحراجة وصيد  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت
%، والتي تشكل أهميتها 11.76 نسبته حاداً  ارتفاعاً األسماك 

أسعار السلع  الرتفاع % من سلة المنتج، وذلك32.14سبية الن
نتج %، 29.44 بنسبة نشاط المحاصيل غير الدائمةضمن 
ار معظم أسع ارتفاعبصورة رئيسية عن  االرتفاعهذا 

 1.87 البلدية الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة

                                                 
، 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

 3.12وت بالستيكية شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بي
 3.25 الكوسا صغير الحجمومتوسط سعر شيقل/كغم، 

ومتوسط  ،كغمشيقل/ 3.80 السبانخومتوسط سعر  شيقل/كغم،
شيقل/كغم، ومتوسط سعر  2.57سعر خيار بيوت بالستيكية 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل  2.19باذنجان صغير الحجم 
 1.94ومتوسط سعر البطاطا شيقل/كغم،  2.40الجاف 

نشاط زراعة المحاصيل أسعار السلع ضمن و شيقل/كغم، 
العنب أسعار  الرتفاع%، وذلك 5.04 بنسبة الدائمة المعمرة
شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال كبير  2.86ليبلغ بالمتوسط 

، ومتوسط سعر كغم/شيقل 1.74الحجم أبو صرة ليبلغ 
 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزيتون األخضر 1.48الكلمنتينا 

 نتاج الحيوانينشاط ال أسعار السلع ضمن و  شيقل/كغم، 6.05
حجم  –البيض الطازج متوسط سعر حيث بلغ %، 2.10 بنسبة

الحم الدجاج سعر المتوسط شيقل/كرتونة، و  11.69 - كغم 2
أسعار السلع شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض  9.71 حيال

 .%6.43 بمقدار نشاط صيد األسماكضمن 
 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي أسعار  سجلتكما 
%، والتي تشكل 0.85 ارتفاعًا نسبته وإدارة النفايات ومعالجتها

 % من سلة المنتج.1.69أهميتها النسبية 
 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف أسعار  شهدتبينما 
 والتي تشكل أهميتها النسبية%، 1.41 انخفاضًا مقداره الهواء
 من سلة المنتج. 9.33%

 
 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة شهدت 

% خالل شهر تشرين أول 0.09انخفاضًا طفيفًا مقداره 
 % من سلة المنتج.1.26 والتي تشكل أهميتها النسبية، 2020

 
انخفاضًا  الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من سجلت

% 55.59أهميتها النسبية  %، والتي تشكل0.04 طفيفًا مقداره
األعالف انخفاض أسعار  من سلة المنتج، وذلك بسبب

%، وأسعار صناعة منتجات 3.54الحيوانية المحضرة بمقدار 
%، 0.65المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 

صناعة %، وأسعار 0.52وأسعار صناعة المالبس بمقدار 
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على الرغم %، 0.17قدار الكيماويات والمنتجات الكيميائية بم
من ارتفاع أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

%، 0.69%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 1.67بنسبة 
وأسعار صناعة %، 0.55وأسعار صناعة األثاث بنسبة 

 %.0.40 بنسبةمنتجات مطاحن الحبوب 
 
 

 تنويه لمستخدمي البيانات:
وما تبعه من تدابير للحد  19 –فيد على أثر انتشار وباء كو  .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 تشرين أوللشهر 
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