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  أسعار المنتج رتفاعإاالحصاء الفلسطيني: 
 03/2022 ،آذارشهر  خالل

 
 

 2022 آذارشهر خالل  أسعار المنتج ارتفاع
% 0.89 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

، حيث 2022 شباطمقارنة مع شهر  2022 آذارخالل شهر 
مقارنة  2022 آذارخالل شهر  106.38بلغ الرقم القياسي العام 

=  2019األساس  سنة) 2022 شباط ل شهرخال 105.44ب 
100.) 

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي 1.02 ارتفاعا  نسبتهاإلنتاج المحلي 
 آذارل شهر خال 105.89ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  

 سنة) 2022 شباط شهر خالل 104.83ب مقارنة  2022
 (.100=  2019األساس 

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي 0.19 انخفاضا  مقدارهالمحلي 
 110.92 من اإلنتاج المحلي لسلع المصدرةل المنتج ألسعار

 شباط خالل شهر 111.12مقارنة بـ  2022 آذارخالل شهر 
 (.100=  2019األساس  سنة) 2022

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة أسعار سجلت 

ها %، والتي تشكل أهميت1.77 ارتفاعا  نسبته النفايات ومعالجتها
 .% من سلة المنتج1.50النسبية 

 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءأسعار  سجلتو 
% 8.23 والتي تشكل أهميتها النسبية%، 1.58ارتفاعا  نسبته 
 من سلة المنتج.

 

الزراعة والحراجة  نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلتكما 
تشكل أهميتها  %، والتي1.17 ارتفاعا  نسبتهوصيد األسماك 

 لالرتفاع الحادنتيجة  % من سلة المنتج، وذلك29.94سبية الن
%، 6.40بنسبة  نتاج الحيوانينشاط ال أسعار السلع ضمن في 

شيقل/كغم،  28.54حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 
شيقل/كغم، ومتوسط  32.37ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 

ط سعر دجاج شيقل/كغم، ومتوس 14.92سعر عجل بلدي حي 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج الحم  10.83الحم حي كبير 
شيقل/صوص، ومتوسط سعر البيض  3.21صوص عمر يوم 

، على الرغم من انخفاض أسعار كغم2شيقل/ 11.16الطازج 
أسعار و %، 12.14بمقدار  نشاط صيد األسماكالسلع ضمن 

 بمقدار المحاصيل غير الدائمة زراعة نشاطالسلع ضمن 
 بعضأسعار  انخفاضعن  االنخفاضنتج هذا %، 2.99

أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الخيار 
 1.75ومتوسط سعر الزهرة شيقل/كغم،  3.15بيوت بالستيكية 

ومتوسط شيقل/كغم،  2.71ومتوسط سعر الباذنجان شيقل/كغم، 
ومتوسط سعر شيقل/كغم،  8.22سعر البصل األخضر 

بازيالء  متوسط سعر ، و شيقل/كغم 4.50خضراء  فاصولياء
 شيقل/كغم. 2.49خضراء 

 

 الصناعات التحويليةأنشطة  أسعار السلع المنتجة من شهدت
% 58.92%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.66ارتفاعا  نسبته 

أسعار صناعة منتجات ارتفاع  من سلة المنتج، وذلك بسبب
%، 18.52مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 

%، 4.92وأسعار صناعة األعالف الحيوانية المحضرة بنسبة 
وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات 

%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ 3.32بنسبة 
أسعار صناعة الحديد %، و 2.83وسائط األعالم المسجلة بنسبة 

عار صناعة منتجات وأس%، 2.54والصلب األساسية بنسبة 
وأسعار صناعة األحذية بنسبة %، 1.12المخابز بنسبة 

على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنتجات  %،1.03
وأسعار %، 3.26بمقدار  "زيوت التشحيم" النفطية المكررة

 %.1.43 بمقدارصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 
 

 تغالل المحاجرالتعدين واسأسعار منتجات صناعة سجلت 
بشهر مقارنة  2022 آذار% خالل شهر 0.11نسبته  ارتفاعا  

% من سلة 1.41 والتي تشكل أهميتها النسبية، 2022 شباط
 المنتج.
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