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للربع  فلسطينفي  الجملةالرقم القياسي ألسعار 
 8102األول 

 

من  األولالربع خالل  0أسعار الجملةفي  انخفاض
  2018عام ال

 

 مقداره انخفاضا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
 الرابعالربع بمقارنة  1048 األولخالل الربع % 4411
 411421الجملة  ، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار1042

رابع خالل الربع ال 411400مقارنة بـ  1048 األولخالل الربع 
 (4004 = 1002سنة األساس ) 1042

 
 الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية

 انخفاضا  سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 
، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع %4412 مقداره

         مقارنة  1048 األولخالل الربع  411421المحلية 
      سنة األساس) 1042رابع خالل الربع ال 411421بـ 

1002 = 4004) 
 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة
 انخفاضا  سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة 

سعار الجملة للسلع ، حيث بلغ الرقم القياسي أل%4440 مقداره
        مقارنة 1048 األولخالل الربع  411402المستوردة 

    سنة األساس ) 1042 رابعخالل الربع ال 410412بـ 
1002 = 4004) 

 
 حركة أسعار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 

 مقداره انخفاضا   الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلت
السلع ضمن نشاط أسعار  نتيجة النخفاض، وذلك 0480%

أسعار  انخفضتحيث ، %2410بمقدار  زراعة المحاصيل

                                                 
1
ســعر ادــادة البيــع للســلع الجديــدة أو المســتعملة الــ  تجــار التج  ــة ســوا    

بغــرض االســتأالك أو ادــادة االســتخدام الــي المجــاالت الصــنادية أو التجاريــة 
شــمل ســعر الجملــة ضــريبة القيمــة المضــاالة أو المؤسســية أو المأنيــة، حيــث ي

 4وأجور النقل

، وأسعار %1441الخضروات الطا جة والمجففة بمقدار 
، دل  الرغم من %2402الحبوب والبقول المجففة بمقدار 

 نسبةب تربية الحيوانأسعار السلع ضمن نشاط ارتفاع 
        المنتجات الحيوانيةأسعار  ارتفعت، حيث 0481%

 4 %2412 نسبةب
 

التعدين واستغالل  نشاطسجلت أسعار السلع ضمن كما 
 1048 األولخالل الربع  ،%4428 مقداره انخفاضا   المحاجر

 10424 الرابعمقارنة بالربع 
  

 مقداره انخفاضا   الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعار
السلع ضمن بعض األنشطة أسعار  النخفاض، نتيجة 0402%

 وصنادة، %1424ات طحن الحبوب بمقدار كنشاط منتج
منتجات المعادن  ، وصنادة%1404ن بمقدار منتجات األلبا

، وصنادة منتجات المطاط %1440الالالل ية األخرى بمقدار 
، وصنادة منتجات المخاب  بمقدار %4418والبالستيك بمقدار 

وصنع ال يوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار ، 4484%
، وصنادة %4421ع الخشب ومنتجاته بمقدار وصن، 4422%

وصنع الفواكه والخضروات ، %4424منتجات الجلود بمقدار 
، وصنع المنسوجات بمقدار %4411المعلبة والمجمدة بمقدار 

، وصنع %4412، وصنع المالبس الجاه ة بمقدار 4418%
ارتفعت أسعار الي المقابل ، %4441اللحوم ومنتجاتأا بمقدار 

صنادة الورق ومنتجات السلع ضمن بعض األنشطة كنشاط 
، وصنادة منتجات اإلسمنت والجبس %2401الورق بنسبة 

، %0408، وصنع األدالف الحيوانية بنسبة %1400بنسبة 
، وصنع األثاث بنسبة %1411وصنع ال جاج ومنتجاته بنسبة 

صنادة و ، %4422، وصنع المشروبات بنسبة 1428%
 %44424بنسبة  ا ر والتبغالسج

 
 نسبتها  ارتفادصيد األسماك  منتجاتشأدت أسعار الي حين 

        مقارنة بالربع  1048 األولخالل الربع  ،1410%
 10424 الرابع
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ير الربعية الي الرقم غيوضح األهمية النسبية ونسب الت   الجدول

القياسي ألسعار الجملة بحسب األنشطة الر يسية الي اللسطين 
 1048 األولالربع  – 1042الثاني الربع  :الفترة خالل

 

 األنشطة الرئيسية
األهمية 
 النسبية

 ير الربعيةغنسب الت  
7102 7102 

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

الربع 
 األول

 0480- 0411+ 2412+ 8441- %11 ال رادة
 1410+ 1410+ 2412- 1422+  %0440 صيد األسماك

عدين واستغالل الت
 4428- 0418+ 0428- 4428+ %0410 المحاجر

 0402- 0412- 0404+ 0422- %20 الصنادات التحويلية
 0033- 1002- 7012+ 4013- %011 الرقم القياسي العام 

 

 ألرقام القياسية ألسعار الجملة في فلسطيناالتجاه العام لحركة ا
 7102 لاألوالربع  – 7102 األولالربع  :خالل الفترة

 (011=  7112سنة األساس )
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 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام اهلل، 00461  ب0ص
 ( 178/174) 2982700-02: اتفه

 ( 178/174) 2982710 -02: الاكس
 1800300300: خط مجاني

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

http://www.pcbs.gov.ps/

