
 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 81/40/9482: صدر بتاريخ 

 

8 

 

ساار الرقم القياسي أل استقرار: الفلسطينيالحصاء ا
 9112الربع األول من الاام خالل  1الجملة

 

 نسبتهطفيفا   ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
، 9.08 الرابعالربع بمقارنة  9.02 األولخالل الربع % 0.0.

خالل  09.009حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
 9.08 الرابعخالل الربع  09.0.1مقارنة بـ  9.02 األولالربع 

 (0..0 = ...9سنة األساس )
 

 الرقم القياسي ألساار الجملة للسلع المحلية
 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 080%.
خالل  020001بـ   مقارنة 9.02 األولخالل الربع  029091

 (0..0 = ...9سنة األساس ) 9.08 الرابعالربع 
 

 المستوردةالرقم القياسي ألساار الجملة للسلع 
 ا  نخفاضاسجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة 

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع %0.0. مقداره
بـ  مقارنة 9.02 األولخالل الربع  .09008المستوردة 
 = ...9 سنة األساس) 9.08 الرابعخالل الربع  .09908

0..0) 
 

 حركة أساار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
 ،%.100نسبته  ارتفاعا  صيد األسماك  منتجاتأسعار  سجلت

 9.080 الرابعمقارنة بالربع  9.02 األولخالل الربع 
 

 التادين واستغالل المحاجر نشاطسجلت أسعار السلع ضمن كما 
مقارنة بالربع  9.02 األولخالل الربع  ،%00.2ارتفاعا  نسبته 

 9.080 الرابع
 

                                                 
1
ســـعر دعـــادة البيـــع للســـلع الجديـــدة أو المســـتعملة دلـــ  تجـــار التج  ـــة ســـوا    

بغرض االستهالك أو دعـادة االسـتخدام  ـي المجـاالت الصـناعية أو التجاريـة أو 
المؤسسية أو المهنية، حيث يشـمل سـعر الجملـة ضـريبة القيمـة المضـا ة وأجـور 

 0النقل

 نسبته ارتفاعا   الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلت
تربية أسعار السلع ضمن نشاط  نتيجة الرتفاع، وذلك 022%.

الحيوانات الحية أسعار  ارتفعت، حيث %1008 بنسبة الحيوان
،  ي %00.0المنتجات الحيوانية بنسبة  ، وأسعار%00.8 نسبةب

 زراعة المحاصيلشاط المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن ن
عار الحبوب والبقول المجففة ، حيث انخفضت أس%089.بمقدار 
  %009.0 بمقدار

 

 مقداره انخفاضا   الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعاربينما 
السلع ضمن بعض األنشطة أسعار  النخفاض، نتيجة 009%.

، ونشاط %90.8منتجات المطاط والبالستيك بمقدار كنشاط 
ونشاط منتجات المعادن الال ل ية ، %.902المنسوجات بمقدار 

، %9000األلبان بمقدار منتجات ونشاط ، %.909بمقدار 
 ي المقابل ، %0021 مقدارب صنع الخشب ومنتجاتهونشاط 
 نسبةاألثاث بة كنشاط شطأسعار السلع ضمن بعض األن ارتفعت
 %000.0، ونشاط منتجات الجلود بنسبة 2022%

 

في ير الرباية غيوضح األهمية النسبية ونسب الت   الجدول
حسب األنشطة الرئيسية في الرقم القياسي ألساار الجملة 

  :الفترة فلسطين خالل
 8102 األولالربع  – 8102الثاني الربع 

 

األنشطة 

 الرئيسية

األهمية 

 النسبية

% 

 ير الربعيةغنسب الت  

9112 9112 

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

الربع 

 األول

 4022+ 1.26+ 4090+ 2029+ 9204 الزراعة

 +5.10 -3.02 0091+ 0044-  4084 صيد األسماك

التعدين 

واستغالل 

 المحاجر

4024 -8081 -9022 3.60+ 1.09+ 

الصناعات 

 التحويلية
4404 -4091 +4029 0.08+ 0.42- 

الرقم القياسي 

 العام 
111 +97.2 +17.0 +17.2 +0.06 
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ألرقام القياسية ألساار الجملة في االتجاه الاام لحركة ا
  األولالربع  – 8102 األولالربع  :خالل الفترة فلسطين

 (011=  8112سنة األساس )8102
 

 
 

 

 :لمزيد من المالومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام اهلل، ..14.  ب.ص
 ( 249/244) 2982700-02: اتفه

 ( 249/244) 2982710 -02:  اكس
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد دلكتروني
 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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