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  األراضي الفلسطينيةفي  الجملةالرقم القياسي ألسعار 
 

  2011خالل العام  1الجملةأسعار  ارتفاع
يسجل ارتفاعاً بنسبة  العام ألسعار الجملةالرقم القياسي 

  ، حيث بلغمقارنة مع العام السابق 2011خالل العام % 3.76

مقارنة بـ  2011خالل العام  118.33 العام الرقم القياسي 

 ،)100=  2007س سنة األسا( خالل العام السابق 114.04

االرتفاع إلى ارتفاع أسعار  لهذاويعود السبب الرئيسي 

أسعار مجموعة و، %4.96مجموعة الزراعة بنسبة 

  %.3.30الصناعات التحويلية بنسبة 

، %4.70ارتفاعاً بنسبة  أسعار السلع المستوردة سجلت حيث

  .2011الل العام خ %3.08المحلية بنسبة لع السوأسعار 

  

من  الرابعخالل الربع  ألسعار الجملةالرقم القياسي  ارتفاع

   2011العام 

 بنسبةسجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ارتفاعا 

، مقارنة بالربع السابق 2011خالل الربع الرابع  0.16%

مقارنة  119.33 الجملةألسعار  الرقم القياسي العامحيث بلغ 

  .)100=2007 سنة األساس( بقاالس الربع لخال 119.13بـ 
  

  ستوردةللسلع الم الجملةالرقم القياسي ألسعار 

 بنسبةاً رتفاعا ستوردةسجل الرقم القياسي ألسعار السلع الم

  ستوردةسعار السلع الم، حيث بلغ الرقم القياسي أل0.56%

 118.52مقارنة بـ  2011 الرابعالربع  خالل 119.19

  .)100=2007سنة األساس ( قباالس الربع خالل
  

  المحليةللسلع  الجملةالرقم القياسي ألسعار 

اً انخفاض المحليةللسلع  الجملة سجل الرقم القياسي ألسعار 

للسلع  الجملة، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار %0.28 مقداره

 121.77مقارنة بـ  2011 الرابعفي الربع  121.44 المحلية

  .)100=2007األساس سنة ( بقاالس الربع خالل
  

                                                 
سـواء  تجار التجزئـة   إلىالمستعملة  أوسعر إعادة البيع للسلع الجديدة   1

التجارية  أوالمجاالت الصناعية  بغرض االستهالك أو إعادة االستخدام في

مة المضـافة  يشمل سعر الجملة ضريبة القي حيثالمهنية،  أوالمؤسسية  أو

  .النقل وأجور

  ضمن األنشطة الرئيسية  الجملةحركة أسعار 

خالل الربع الرابـع   الجملةالرقم القياسي ألسعار  ارتفاعيعود 

 التحويليـة  الصناعاتنشاط أسعار السلع من  رتفاعال 2011

مـن سـلة   % 70والتي تشكل أهميتها النسبية % 0.37 نسبةب

الصـناعات   وعلى المسـتوى التفصـيلي لمنتجـات   ، الجملة

الزيـوت  مجموعة  أسعار التحويلية، تبين أن هناك ارتفاع في

، وأسعار منتجـات  %4.99بنسبة  والدهون النباتية والحيوانية

، %2.30، وأسعار المشروبات بنسـبة  %5.38األلبان بنسبة 

، وأسـعار منتجـات   %0.18وأسعار السجائر والتبغ بنسـبة  

وأسعار منتجات المطاط والبالسـتيك   ،%1.66الجلود بنسبة 

ة المالبس في المقابل انخفضت أسعار مجموع ،%3.04بنسبة 

  %.1.41وأسعار األثاث بمقدار  ،%4.40الجاهزة بمقدار 

ـ صيد األسـماك   منتجاتسجلت أسعار  كما  بنسـبة اً ارتفاع

فقط من سـلة  % 0.10والتي تشكل أهميتها النسبية % 0.81

  . الجملة
  

  

خالل % 0.20جموعة الزراعة انخفاضاً مقداره فيما شهدت م

والتي تشكل أهميتهـا النسـبية    2011الربع الرابع من العام 

، وذلـك النخفـاض أسـعار تربيـة     من سلة الجملـة % 29

، رغم ارتفاع أسـعار المحاصـيل   %1.86الحيوانات بمقدار 

  %.0.72الحقلية بنسبة 
  

  

ــا  ــات  كم ــعار منتج ــة ســجلت أس الصــناعات التعديني

والتي تشكل أهميتها % 3.80 مقدارهاً نخفاضا الستخراجيةوا

  .الجملةمن سلة % 0.90النسبية 

  

  

  

  

  

  

  
  

الشكل البياني التالي يوضح االتجاه العـام لحركـة األرقـام    

الربـع   :القياسية ألسعار الجملة في األراضـي الفلسـطينية  
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=  2007سنة األساس ( 2011 الرابعالربع  – 2009 الرابع
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  ةلمزيد من التفصيل، نرجو اإلطالع على الجداول المرفق
  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
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  ) 972/970( 2982700-02: اتفه

  ) 972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني
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