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ساار الرقم القياسي أل انخفاض في: الفلسطينيالحصاء ا
 9112من الاام  الثانيالربع خالل  1الجملة

 

انخفاضًا مقداره سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
، 9182 األولالربع بمقارنة  9182 الثانيخالل الربع % 85.1

خالل  89.581حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
 9182 األولخالل الربع  89.589مقارنة بـ  9182 الثانيالربع 

 (8115 = .911سنة األساس )
 

 الرقم القياسي ألساار الجملة للسلع المحلية
 انخفاضًا مقدارهسجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 9511%
خالل  .82959بـ  مقارنة 9182 الثانيخالل الربع  8915.1

 (8115 = .911 سنة األساس) 9182 األولالربع 
 

 الرقم القياسي ألساار الجملة للسلع المستوردة
 اً نخفاضاسجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة 

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع %1591 مقداره
بـ  مقارنة 9182 الثانيخالل الربع  898529المستوردة 
 = .911 سنة األساس) 9182 األولخالل الربع  .89851

8115) 
 

 حركة أساار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
 مقداره انخفاضاً  الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلت
أسعار السلع ضمن نشاط  نتيجة النخفاض، وذلك %.159

متأثرًة بانخفاض أسعار ، %521. بمقدار زراعة المحاصيل
في المقابل  ،%.8951الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 

، %.951بنسبة  تربية الحيوانلع ضمن نشاط ارتفعت أسعار الس
، %1599متأثرة بارتفاع كل من المنتجات الحيوانية بنسبة 

 %5 9591وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 

                                                 
1
ســـعر دةـــادة البيـــع للســـلع الجديـــدة أو المســـتعملة دلـــ  تجـــار التجز ـــة ســـوا    

بغرض االستهالك أو دةـادة االسـتخدام فـي المجـاالت الصـناةية أو التجاريـة أو 
المؤسسية أو المهنية، حيث يشـمل سـعر الجملـة ضـريبة القيمـة المضـافة وأجـور 

 5النقل

انخفاضًا مقداره  الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعاركما 
السلع ضمن بعض األنشطة أسعار  النخفاض، نتيجة 1521%

، ونشاط %885.1كنشاط األقمشة وأصناف من التريكو بمقدار 
، ونشاط منتجات الجلود بمقدار %522.المنسوجات بمقدار 

ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض في المقابل ، 1582%
، ونشاط %.251األنشطة كنشاط األةالف الحيوانية بنسبة 

ومنتجاته بنسبة ونشاط الورق % 95.8المشروبات بنسبة 
85115% 

 

نسبته  ارتفاةاً صيد األسماك  منتجاتأسعار  سجلتبينما 
 91825 األولمقارنة بالربع  9182 الثانيخالل الربع  ،%.51.

 

 التادين واستغالل المحاجر نشاطسجلت أسعار السلع ضمن كما 
مقارنة بالربع  9182 الثانيخالل الربع  ،%1511ارتفاةًا نسبته 

 91825 األول
 

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

  :الفترة فلسطين خالل
 8102 الثانيالربع  – 8102 الثالثالربع 

 

األنشطة 

 الرئيسية

األهمية 

 النسبية

% 

 ير الربعيةغنسب الت  

9112 9112 

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

 0094- 7022+ 1.26+ 70.0+ 9207 الزراعة

 +5.05 +5.10 -3.02 0091+  7087 صيد األسماك

التعدين 

واستغالل 

 المحاجر

7027 -9024 3.60+ 1.09+ 0.88+ 

الصناعات 

 التحويلية
0707 +704. 0.08+ 0.42- 0.30- 

الرقم القياسي 

 العام 
111 +14.0 +14.2 +0.06 -1.58 
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ألرقام القياسية ألساار الجملة في االتجاه الاام لحركة ا
 الثانيالربع  – 8102 الثانيالربع  :خالل الفترة فلسطين

8102 
 (011=  8112سنة األساس )

 

 
 

 

 :لمزيد من المالومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام اهلل، 14.1.  ب.ص
 ( 209/207) 2982700-02: اتفه

 ( 209/207) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

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