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  الرقم القياسي ألسعار المنتج في فلسطين
 11/2021لشهر تشرين ثاني، 

 

 2021 ثانيتشرين شهر خالل  1أسعار المنتج انخفاض
 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

مقارنة مع شهر  2021 ثانيتشرين % خالل شهر 0.45
 99.71، حيث بلغ الرقم القياسي العام 2021 تشرين أول
 خالل شهر 100.16ب مقارنة  2021 ثانيتشرين خالل شهر 
 (.100=  2019األساس  سنة) 2021 تشرين أول

 
 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  

سجل الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا من 
%، حيث بلغ الرقم 0.57 انخفاضًا مقدارهاإلنتاج المحلي 

خالل  98.90لع المستهلكة محليًا القياسي ألسعار المنتج للس
 شهر         خالل 99.47ب مقارنة  2021 ثانيتشرين شهر 
 (.100=  2019األساس  سنة) 2021 أول تشرين

 
 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة

لسلع المصدرة من اإلنتاج ل المنتج سجل الرقم القياسي ألسعار
بلغ الرقم القياسي %، حيث 0.63 نسبته ارتفاعاً المحلي 
 107.32 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

 خالل شهر 106.65مقارنة بـ  2021 ثانيتشرين خالل شهر 
 (.100=  2019األساس  سنة) 2021 تشرين أول

 
 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 

د الزراعة والحراجة وصي نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت
سبية %، والتي تشكل أهميتها الن3.43 انخفاضًا مقدارهاألسماك 
أسعار السلع  النخفاض % من سلة المنتج، وذلك29.94
أسعار السلع %، و 8.63بمقدار  نشاط صيد األسماكضمن 
 بمقدارنشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة  ضمن
شيقل/كغم،  1.86حيث بلغ متوسط سعر االفوكادو %، 6.27
شيقل/كغم، ومتوسط سعر  1.60سط سعر البرتقال ومتو 

                                                 

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

 .المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل

 1.63شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون  1.79الكلمنتينا 
 5.44شيقل/كغم، ومتوسط سعر زيتون أخضر للمخلل 

 زراعة نشاطأسعار السلع ضمن شيقل/كغم، كما انخفضت 
 االنخفاضنتج هذا %، 3.71 بمقدار المحاصيل غير الدائمة

أصناف الخضروات الطازجة حيث  أسعار معظم انخفاضعن 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر  1.45بلغ متوسط سعر الزهرة 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت  1.67 السبانخ
 حارومتوسط سعر فلفل أخضر شيقل/كغم،  1.58بالستيكية 

 2.40شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء  1.43
قل/كغم، ومتوسط شي 2.20ومتوسط سعر اللوبياء  شيقل/كغم،

ومتوسط سعر البصل الجاف  شيقل/كغم، 10.53سعر البامية 
 6.41شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف  1.42

شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الخيار بيوت 
وأسعار شيقل/كغم،  1.84بالستيكية حيث بلغ متوسط سعره 

ر بمقدا انخفضت نتاج الحيوانينشاط ال السلع ضمن 
 14.61متوسط سعر عجل بلدي حي  حيث بلغ%، 2.10

 25.41ومتوسط سعر خاروف بلدي حي  شيقل/كغم،
شيقل/كغم،  27.75ومتوسط سعر ماعز بلدي حي شيقل/كغم، 

كغم، بينما ارتفع 2شيقل/ 8.93ومتوسط سعر البيض الطازج 
 2.73 ليبلغ بالمتوسط صوص عمر يوم سعر دجاج الحم

 شيقل/كغم.
 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف أسعار في حين سجلت 
%، 1.85 ارتفاعًا نسبته الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

 % من سلة المنتج.1.50والتي تشكل أهميتها النسبية 
 

 الصناعات التحويلية أسعار السلع المنتجة من كما سجلت
% 58.92%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.65ارتفاعًا نسبته 

أسعار صناعة منتجات ارتفاع  من سلة المنتج، وذلك بسبب
%، 5.13مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 

أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة و 
%، 2.37وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة %، 4.49

%، وأسعار 2.09وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 
%، 1.88الخضراوات بنسبة و  الفواكه والمكسرات وحفظ تجهيز

%، 0.90وأسعار صناعة الحديد والصلب األساسية بنسبة 
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وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة 
األثاث وصناعة االصناف المنتجة من القش ومواد الظفر 

%، 0.64وأسعار صناعة المالبس بنسبة %، 0.82بنسبة 
%، وأسعار صنع 0.63ة المشروبات بنسبة وأسعار صناع

أصناف من الخرسانة واالسمنت والجير والجص بنسبة 
%، على الرغم من انخفاض أسعار الطباعة واستنساخ 0.54

%، وأسعار صناعة 1.66وسائط األعالم المسجلة بمقدار 
 %.0.56األعالف الحيوانية المحضرة بمقدار 

 
ز والبخار وتكييف إمدادات الكهرباء والغاأسعار  وسجلت

 والتي تشكل أهميتها النسبية%، 0.55ارتفاعًا نسبته  الهواء
 % من سلة المنتج.8.23

 
 التعدين واستغالل المحاجرأسعار منتجات صناعة  شهدت

مقارنة  2021 ثاني% خالل شهر تشرين 0.14 ارتفاعًا نسبته
 والتي تشكل أهميتها النسبية، 2021 تشرين أول بشهر
 ة المنتج.% من سل1.41

 
 

 تنويه لمستخدمي البيانات:
  وما تبعه من  19 –على أثر انتشار وباء كوفيد

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