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اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار 
 8102وللربع الرابع  8102الجملة في فلسطين للعام 

  

  2018عام الخالل  0سعار الجملةارتفاع الرقم القياسي أل

% 50.1 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
، حيث بلغ الرقم القياسي 8.52مقارنة بالعام  8.52خالل العام 

مقارنة بـ  8.52خالل العام  581022العام ألسعار الجملة 
 (0..5=2..8سنة األساس )خالل العام السابق  582051

 

أسعار السلع  رتفاعاإلى  االرتفاعويعود السبب الرئيسي لهذا 
عار السلع ، وأس%2027 نسبةضمن مجموعة صيد األسماك ب

 انخفاض، على الرغم من %1052 نسبةضمن مجموعة الزراعة ب
 مقدارأسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغالل المحاجر ب

وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية  ،8021%
 0%021.بمقدار 

 

ارتفاعا   8.52سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خالل العام 
ة ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستورد كما، %50.7 نسبته

 0مقارنة بالعام السابق% .08.بنسبة 
 

: ير السنوية ألسعار الجملة في فلسطين للسنواتغنسب الت  
8112 – 8102 

 
 

                                                 
1
البيـــع للســـلع الجديـــدة أو المســـتعملة إلـــى تجـــار التجزئـــة ســـوا  ســـعر إعـــادة   

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

 0النقل

الجدول يوضح نسب التغ ير السنوية في أسعار الجملة 
 :حسب مصدر السلعة في فلسطين للسنوات

8112– 8102 

 السنة
 نسب التّغير 

 إجمالي مستورد محلي

0222  +0922 + 1900  +1923 

0223  +2912  +00920  +02920 

0222  +0930 - 0901 - 2922 

0202  +1920  +0920  +1922 

0200  +1923  +1922  +1922 

0200 - 0923  +0902  +2921 

0201 - 2912  +2922  +2923 

0201  +2931  +09.0  +0913 

020.  +1902 - 09..  +0900 

0202  +0922  +2922  +0920 

0202 - 09.3  +2900 - 0902 

0203  +0912  +2902  +092. 

 13.82+  17.65+  85.13+  التراكمي
 

من  الرابعالربع سعار الجملة خالل أل الرقم القياسي ارتفاع
  2018عام ال

% 027. نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
، حيث بلغ 8.52 الثالثالربع بمقارنة  8.52 الرابعخالل الربع 

 الرابعخالل الربع  5820.1الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
سنة ) 8.52 الثالثخالل الربع  .58102مقارنة بـ  8.52

 (0..5 = 2..8األساس 
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 8082%
خالل  582087بـ   مقارنة 8.52 الرابعخالل الربع  5.5051

 (0..5 = 2..8سنة األساس ) 8.52 الثالثالربع 
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع %012. مقداره
بـ  مقارنة 8.52 الرابعخالل الربع  .58802المستوردة 

 = 2..8سنة األساس ) 8.52 الثالثخالل الربع  58.022
5..0) 
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 حركة أسعار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
 واستغالل المحاجرالتعدين  نشاطسجلت أسعار السلع ضمن 

مقارنة بالربع  8.52 الرابعخالل الربع  ،%3.60ارتفاعا  نسبته 
 8.520 الثالث

 

 نسبته ارتفاعا   الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن كما سجلت
زراعة أسعار السلع ضمن نشاط  نتيجة الرتفاع، وذلك 1.26%

أسعار الخضروات  ارتفعتحيث ، %4.25بنسبة  المحاصيل
، وأسعار الحبوب والبقول %8.77جففة بنسبة الطازجة والم

، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه %2.62المجففة بنسبة 
أسعار السلع ضمن سجلت  بينما، %3.97الطازجة بمقدار 

 انخفضت، حيث %5.46 انخفاضا  مقداره تربية الحيواننشاط 
المنتجات  وأسعار، %6.17 مقداربالحيوانات الحية أسعار 

 0 %3.72الحيوانية بمقدار 
 

طفيفا  نسبته  ارتفاعا   الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعار
السلع ضمن بعض األنشطة أسعار  الرتفاع، نتيجة 0.08%

منتجات طحن الحبوب واألعالف الحيوانية بنسبة كنشاط 
، ونشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 4.16%
ونشاط منتجات ، %2.75شاط المشروبات بنسبة ، ون3.97%

ونشاط الورق ومنتجات الورق ، %1.66االسمنت والجبس بنسبة 
انخفضت أسعار السلع ضمن بعض  ي المقابل ، %1.09بنسبة 

، %4.09شطة كنشاط منتجات المطاط والبالستيك بمقدار األن
ونشاط األثاث بمقدار ، %2.32ونشاط المنسوجات بمقدار 

نشاط و ، %1.62ونشاط منتجات الجلود بمقدار ، %.507
 %0.910المالبس الجاهزة بمقدار 

مقداره  ا  انخفاضصيد األسماك  منتجاتأسعار  بينما سجلت
 الثالثمقارنة بالربع  8.52 الرابعخالل الربع  ،3.02%
8.520 

 
 
 
 
 
 
 

في ير الربعية غيوضح األهمية النسبية ونسب الت   الجدول
حسب األنشطة الرئيسية في الرقم القياسي ألسعار الجملة 

 8102 الرابعالربع  – األولالربع  :الفترة فلسطين خالل
 

األهمية  األنشطة الرئيسية
 % النسبية

 ير الربعيةغنسب الت  
8102 

الربع 
 ولاأل 

الربع 
 ثانيال

الربع 
 الثالث

الربع 
 رابعال

 1.26+ 0.2.+ .707+ .02.- .870 الزراعة
 -3.02 2082+ 2022- .702+  .05. صيد األسماك

التعدين واستغالل 
 +3.60 8071- 5051- 5022- .07. المحاجر

 +0.08 .01.+ 0.2.- 0.2.- .2.0 الصناعات التحويلية
 1410+ 1410+ 8422+ 0411- 011 الرقم القياسي العام 

 

الجملة في ألرقام القياسية ألسعار االتجاه العام لحركة ا
 الرابعالربع  – 8106 الرابعالربع  :خالل الفترة فلسطين

 (011=  8112سنة األساس ) 8102
 

 
 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 5726.  ب.ص

 ( 220/222) 2982700-02: اتفه

 ( 220/222) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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