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االحصاء الفلسطيني :انخفاض في الرقم القياسي ألساار

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره
 ،%1521نتيجة النخفاض أسعار السلع ضمن بعض األنشطة

الجملة 1خالل الربع الثاني من الاام 9112

كنشاط األقمشة وأصناف من التريكو بمقدار  ،%885.1ونشاط

المنسوجات بمقدار  ،%.522ونشاط منتجات الجلود بمقدار

سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة انخفاضاً مقداره

 ،%1582في المقابل ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض

 %85.1خالل الربع الثاني  9182مقارنة بالربع األول ،9182

حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة  89.581خالل

األنشطة كنشاط األةالف الحيوانية بنسبة  ،%251.ونشاط

الربع الثاني  9182مقارنة بـ  89.589خالل الربع األول 9182

المشروبات بنسبة  %95.8ونشاط الورق ومنتجاته بنسبة

5%8511

(سنة األساس 5)811 = 911.

بينما سجلت أسعار منتجات صيد األسماك ارتفاةاً نسبته

الرقم القياسي ألساار الجملة للسلع المحلية

 ،%.51.خالل الربع الثاني  9182مقارنة بالربع األول 59182

سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره

 ،%9511حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التادين واستغالل المحاجر

 8915.1خالل الربع الثاني  9182مقارنة بـ  82959.خالل

ارتفاةاً نسبته  ،%1511خالل الربع الثاني  9182مقارنة بالربع

الربع األول ( 9182سنة األساس 5)811 = 911.

األول 59182

الرقم القياسي ألساار الجملة للسلع المستوردة

الجدول يوضح األهمية النسبية ونسب التغير الرباية في

سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً

الرقم القياسي ألساار الجملة حسب األنشطة الرئيسية في

مقداره  ،%1591حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع

فلسطين خالل الفترة:

المستوردة  898529خالل الربع الثاني  9182مقارنة بـ

الربع الثالث  – 8102الربع الثاني 8102

 89851.خالل الربع األول ( 9182سنة األساس = 911.
5)811

األنشطة
الرئيسية

حركة أساار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً مقداره

الزراعة
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 ،%159.وذلك نتيجة النخفاض أسعار السلع ضمن نشاط

زراعة المحاصيل بمقدار  ،%.521متأثرةً بانخفاض أسعار
الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار  ،%8951.في المقابل
ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بنسبة ،%951.
متأثرة بارتفاع كل من المنتجات الحيوانية بنسبة ،%1599

وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 5%9591

 1س ــعر دة ــادة البي ــع للس ــلع الجدي ــدة أو المس ــتعملة دلـ ـ تج ــار التجز ــة سـ ـوا
بغرض االستهالك أو دةـادة االسـتخدام فـي المجـاالت الصـناةية أو التجاريـة أو
المؤسسية أو المهنية ،حيث يشـمل سـعر الجملـة ضـريبة القيمـة المضـافة وأجـور
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االتجاه الاام لحركة األرقام القياسية ألساار الجملة في
فلسطين خالل الفترة :الربع الثاني  – 8102الربع الثاني
8102
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