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 أسعار المنتج رتفاعإالفلسطيني:  ءاالحصا
  04/2022 ،نيسانشهر خالل  

 

 

 2022 نيسانشهر خالل  أسعار المنتج ارتفاع
 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

مقارنة مع شهر  2022 نيسان% خالل شهر 0.10
 106.48، حيث بلغ الرقم القياسي العام 2022 آذار

خالل  106.38ب مقارنة  2022 نيسانخالل شهر 
 (.100=  2019األساس  سنة) 2022 آذار شهر

 

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

%، 0.17 ارتفاعا  نسبتهمحليا  من اإلنتاج المحلي 
حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة 

ب مقارنة  2022 نيسانخالل شهر  106.08محليا  
األساس  سنة) 2022 آذار شهر خالل 105.89

2019  =100.) 
 

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

%، حيث بلغ 0.59 انخفاضا  مقدارهاإلنتاج المحلي 
من  صدرةلسلع المل المنتج الرقم القياسي ألسعار

 2022 نيسانخالل شهر  110.26 اإلنتاج المحلي
 سنة) 2022 آذار خالل شهر 110.92مقارنة بـ 

 (.100=  2019األساس 
 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار أسعار  سجلت

والتي تشكل %، 7.31ارتفاعا  نسبته  وتكييف الهواء
 % من سلة المنتج.8.23 ةأهميتها النسبي

 

الصناعات أنشطة  أسعار السلع المنتجة من وسجلت
%، والتي تشكل أهميتها 0.15ارتفاعا  نسبته  التحويلية
ارتفاع  % من سلة المنتج، وذلك بسبب58.92النسبية 

صناعة  ؛السلع المنتجة ضمن األنشطة اآلتية أسعار

فة في المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصن
وأسعار صناعة الحديد %، 4.76 بنسبة مكان آخر

%، وأسعار صناعة 4.32والصلب األساسية بنسبة 
%، وأسعار صناعة 2.26تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 

%، وأسعار السلع ضمن نشاط 1.90المالبس بنسبة 
الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة بنسبة 

%، 0.98ة بات بنسبو %، وأسعار صناعة المشر 1.32
وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 

وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات %، 0.67
أسعار صناعة األعالف و %، 0.60الكيميائية بنسبة 

على الرغم من %، 0.47الحيوانية المحضرة بنسبة 
 .%1.89ار صناعة المنسوجات بمقدار انخفاض أسع

 

ن واستغالل التعديأسعار منتجات صناعة سجلت كما 
% خالل شهر 0.01نسبته طفيفا  ارتفاعا   المحاجر

والتي تشكل ، 2022 آذاربشهر مقارنة  2022 نيسان
 % من سلة المنتج.1.41 أهميتها النسبية

 

 نشاطأسعار السلع المنتجة من  سجلت في حين
 انخفاضا  مقدارهالزراعة والحراجة وصيد األسماك 

% من 29.94سبية %، والتي تشكل أهميتها الن1.68
النخفاض أسعار السلع ضمن نتيجة  سلة المنتج، وذلك

%، 8.76بمقدار  المحاصيل غير الدائمة زراعة نشاط
انخفاض أسعار بعض أصناف عن  االنخفاضنتج هذا 

الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر بندورة 
متوسط سعر و شيقل/كغم،  2.26بيوت بالستيكية 

شيقل/كغم، ومتوسط  2.47الخيار بيوت بالستيكية 
شيقل/كغم، ومتوسط  3.07سعر كوسا صغير الحجم 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل  2.59سعر الباذنجان 
شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل  3.90أخضر حار 

شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم  7.56األخضر 
شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار  6.79الجاف 

 %،29.66بنسبة  ألسماكنشاط صيد االسلع ضمن 
بنسبة  نتاج الحيوانينشاط ال أسعار السلع ضمن و 
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%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 3.15
شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي  29.43
شيقل/كغم، ومتوسط سعر عجل بلدي حي  33.91
شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج الحم حي  15.21

ن انخفاض على الرغم مشيقل/كغم،  11.95كبير 
 10.40 ليبلغ بالمتوسط سعر البيض الطازج

نشاط زراعة وأسعار السلع ضمن كغم، 2شيقل/
%، 1.74بنسبة  ارتفعت المحاصيل الدائمة المعمرة

شيقل/كغم،  1.89حيث بلغ متوسط سعر البرتقال 
 شيقل/كغم. 1.64ومتوسط سعر الكلمنتينا 

 

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي أسعار  شهدت
%، 0.95 انخفاضا  مقداره وإدارة النفايات ومعالجتها

 .% من سلة المنتج1.50والتي تشكل أهميتها النسبية 
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