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 المنتجلسعار  ةم القياسيارقاالحصاء الفلسطيني يعلن ال 
   12/2020ولشهر  2020في فلسطين للعام 

 
 

 

 2020خالل العام  1أسعار المنتج انخفاض
 انخفاضا  لسعار المنتج في فلسطين سجل الرقم القياسي العام 

، مع العام السابق مقارنة 2020% خالل العام 4.51 مقداره
خالل  94.94حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

  .(100=  2018 ألساسسنة ا) 2020العام 
 

انخفاض أسعار إلى  االنخفاضويعود السبب الرئيسي لهذا 
مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف السلع ضمن 

مجموعة الزراعة والحراجة وصيد و  ،%11.62 بمقدارالهواء 
مجموعة إمدادات المياه وأنشطة و ، %8.77 بمقدارالسماك 

 ،%2.60 بمقداريات ومعالجتها الصرف الصحي وإدارة النفا
، %2.40 بمقدارمجموعة التعدين واستغالل المحاجر و 
خالل العام % 0.80 بمقدارمجموعة الصناعات التحويلية و 

 مقارنة بالعام السابق. 2020
 

خالل المستهلكة محليا  و  المنتجة للسلع المنتجسجلت أسعار 
ر سجلت أسعا كما، %4.69 انخفاضا  مقداره 2020العام 

المنتج للسلع المنتجة محليا  والمصدرة للخارج انخفاضا  مقداره 
 مقارنة بالعام السابق. 2.90%

 

 ر المنتج في فلسطين للسنواتالسنوية لسعا التّغيرنسب 
2007 – 2020 
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، مخصومًا منها معينةعة األسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سل 1 
ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة 

 .المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

 12/2020،أول أسعار المنتج خالل شهر كانون إنخفاض 
 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

تشرين مقارنة مع شهر  2020 كانون أول% خالل شهر 1.06
خالل  93.82، حيث بلغ الرقم القياسي العام 2020 ثاني

تشرين خالل شهر  94.82ب مقارنة  2020 كانون أولشهر 
 (.100=  2018األساس  سنة) 2020 ثاني

 

 لرقم القياسي لسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  ا
سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا من 

%، حيث بلغ الرقم 1.12 انخفاضًا مقدارهاإلنتاج المحلي 
خالل  93.53القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 

تشرين هر خالل ش 94.59ب مقارنة  2020 كانون أولشهر 
 (.100=  2018األساس  سنة) 2020 ثاني

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي 0.54 انخفاضًا مقدارهالمحلي 
 96.40 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

 خالل شهر 96.92مقارنة بـ  2020 كانون أول خالل شهر
 (.100=  2018األساس  سنة) 2020 ثانيتشرين 

 

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

سبية %، والتي تشكل أهميتها الن3.87 انخفاضًا مقدارهالسماك 
النخفاض أسعار السلع  ، وذلك% من سلة المنتج32.14
%، 8.93بمقدار  المحاصيل غير الدائمة زراعة نشاطضمن 

ار معظم أسع انخفاضبصورة رئيسية عن  االنخفاضنتج هذا 
شيقل/كغم،  1.30الخضروات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 

ومتوسط سعر بندورة شيقل/كغم،  1.27ومتوسط سعر الملفوف 
م، ومتوسط سعر السبانخ شيقل/كغ 2.43بيوت بالستيكية 

 1.60شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بالستيكية  1.72
ومتوسط شيقل/كغم،  2.92ومتوسط سعر الكوسا شيقل/كغم، 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر  1.95سعر البصل الجاف 
الفول شيقل/كغم، ومتوسط سعر  3.00فاصولياء خضراء 

 1.33شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا  3.56 األخضر
نشاط صيد أسعار السلع ضمن شيقل/كغم، كما انخفضت 

نتاج نشاط ال أسعار السلع ضمن و ، %6.83 بمقدار السماك
البيض حيث بلغ متوسط سعر %، 0.79 بمقدار الحيواني
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شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر  10.37 - كغم 2حجم  –الطازج 
 وأسعار السلع ضمنشيقل/كغم،  7.42 حيالالحم الدجاج ال

%، 0.38 بمقدار اعة المحاصيل الدائمة المعمرةنشاط زر 
 1.48 ليبلغ بالمتوسط النخفاض سعر البرتقالوذلك 

 .شيقل/كغم 1.64، ومتوسط سعر الليمون كغم/شيقل
 

 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة  شهدت
حيث استقر الرقم  ،2020 كانون أولخالل شهر استقرارًا 

% 1.26 والتي تشكل أهميتها النسبية 95.80القياسي على 
 من سلة المنتج.

 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي أسعار بينما سجلت 
%، والتي تشكل 1.22 ارتفاعًا نسبته وإدارة النفايات ومعالجتها

 % من سلة المنتج.1.69أهميتها النسبية 
 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءأسعار  سجلت
% 9.33 والتي تشكل أهميتها النسبية%، 0.72 تفاعًا نسبتهار 

 من سلة المنتج.
 

ارتفاعًا  الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من سجلتو 
% 55.59%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.08 نسبتهطفيفًا 

أسعار صناعة الحديد ارتفاع  من سلة المنتج، وذلك بسبب
%، وأسعار السلع ضمن نشاط 5.63والصلب األساسية بنسبة 

%، 1.49الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بنسبة 
وأسعار صناعة %، 0.69 بنسبةوأسعار صناعة المالبس 

منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 
%، وأسعار صناعة منتجات األغذية األخرى بنسبة 0.47
صناعة األثاث  %، على الرغم من انخفاض أسعار0.40

%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية 0.66بمقدار 
%، وأسعار صناعة الزجاج والمنتجات 0.59والحيوانية بمقدار 
أسعار صناعة منتجات مطاحن %، و 0.56الزجاجية بمقدار 

 .%0.48 بمقدارالحبوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجدول يوضح نسب التّغير الشهرية في الرقم القياسي 
  لألشهر:فلسطين  المنتج فيلسعار 

 :2020 كانون أول –كانون ثاني 
 

 الشهر
لسلع المستهلكة ا

 محليا  

 جميع السلع لسلع المصدرةا

 0.39 - 0.27 + 0.47 - كانون ثاني

 1.20 - 0.99 - 1.23 - شباط

 0.91 - 1.54 - 0.84 - آذار

 0.55 - 0.02 + 0.61 - نيسان

 2.20 - 0.83 - 2.35 - أيار

 0.35 + 1.16 + 0.25 + حزيران

 0.51 - 0.41 - 0.52 - تموز

 0.69+  0.17 - 0.79+  آب

 0.19+  0.19 - 0.24+  أيلول

 3.36+  2.47 + 3.46+  تشرين أول

 2.33 - 1.27 - 2.45 - تشرين ثاني

 1.06 - 0.54 - 1.12 - كانون أول

 ب مقارنة 2020

2019 
- 4.69 - 2.90 - 4.51 

 

لرقام القياسية لسعار المنتج في االتجاه العام لحركة ا
 2020 كانون أول –كانون ثاني :لألشهر فلسطين

 (100=  2018الساس  سنة)
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 ه لمستخدمي البيانات:تنوي
 وما تبعه من تدابير للحد من 19 –على أثر انتشار وباء كوفيد  .1

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

اكتملت عملية جمع البيانات الخاصة بالسلع الزراعية والتي تجمع من  .2
 كانون أولباب المزرعة والبيانات الخاصة بالسلع الصناعية لشهر 

2020. 
 

     لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -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/

