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اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار 
 7102الجملة في فلسطين للربع الثاني 

  

عام من ال الثانيالربع خالل  0أسعار الجملةفي  انخفاض
2017  

% 4023 مقداره انخفاضا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
، حيث بلغ 0210 األولمقارنة بالربع  0210 الثانيخالل الربع 

 الثانيخالل الربع  100022ألسعار الجملة  الرقم القياسي العام
 سنة األساس) بقاالس الربع خالل 101.20مقارنة بـ  0210
0220=122). 

 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية
 مقداره انخفاضا  سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 3032%
 خالل 10.020مقارنة بـ  0210 الثانيلربع خالل ا 104043

 (.122=0220سنة األساس ) بقاالس الربع
 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع %2.66مقداره 
مقارنة         بـ  0210 الثانيلربع خالل ا 1010.1المستوردة 
 (.122=0220سنة األساس ) بقاالس الربع خالل 100000

 

 ضمن األنشطة الرئيسية  الجملةحركة أسعار 
، %2010 بمقــدارالزراعااة  نشاااط أســعار الســلع ضــم  انخفضــ 

 زراعاااة المحاصااايلوذلـــن فنخفـــار أســـعار الســـلع ضـــم  ن ـــا  
لخضــروا  ال اةجـــة ، حيــث انخفضــ  أســعار ا%12040بمقــدار 

 ضــــم  ســــجل  أســــعار الســــلع، كمــــا %10004والمجففــــة بمقــــدار 
، حيــث انخفضــ  %00.3انخفاضــا  مقــداره  نشاااط تربيااة الحيااوان

 %.041.أسعار المنتجا  الحيوانية بمقدار 

                                                 
1
ة أو المســـتعملة دلـــ  تجـــار التجة ـــة ســـوا  ســـعر دةـــادة البيـــع للســـلع الجديـــد  

بغرر افستهالن أو دةـادة افسـتخدام  ـي المجـاف  الصـناةية أو التجاريـة أو 
المؤسسية أو المهنية، حيث ي ـمل سـعر الجملـة ضـريبة القيمـة المضـا ة وأجـور 

 .النقل

انخفاضـا  مقـداره  الصناعات التحويلياة منتجات أسـعاركما سجل  
ـــــــار 2000% ـــــــغ، نتيجـــــــة فنخف ـــــــدار  أســـــــعار الســـــــجا ر والتب بمق
، وأســـــعار %0043، وأســـــعار المالبـــــس الجـــــا ةة بمقـــــدار 3001%

منتجــا  الــورق ، وأسـعار الــورق و %.001منتجـا  األلبــا  بمقــدار 
، وأســــعار منتجــــا  الم ــــا  والبالســــتين بمقــــدار %0021بمقــــدار 

، وأســـــعار %1036، وأســـــعار اللحـــــوم ومنتجاتهـــــا بمقـــــدار 10.4%
ار األثــاث بمقــدار ، وأســع%1034منتجــا   حــ  الحبــوا بمقــدار 

أسـعار أقم ـة وأصـنان مـ  التريكـو   ي المقابل ارتفع ، 1014%
، %6000وأســــــعار الةجــــــان ومنتجاتــــــ  بنســــــبة ، %120.0بنســــــبة 

ـــــــود  وأســـــــعار منتجـــــــا  ، %4003 بنســـــــبةوأســـــــعار منتجـــــــا  الجل
منتجـــــا  المعـــــاد  وأســـــعار ، %0011افســـــمن  والجـــــبس بنســـــبة 

وأســـــعار الم ـــــروبا  بنســـــبة  ،%1.03بنســـــبة  الم ـــــكلة األخـــــر 
102..% 

 

 ارتفاةـــا   والجمباااري صااايد األساااما  منتجااااتبينمـــا  ـــهد  أســـعار 
مقارنـة بـالربع  0210مـ  العـام  الثـانيخالل الربـع  %066. نسبت 

 .0210األول م  العام 
 

 التعاادين واسااتاالل المحاااجر نشاااطأســعار الســلع ضــم    ســجل
مقارنة  0210  العام م الثانيخالل الربع % 1002ارتفاةا  نسبت  

  .0210م  العام  األولبالربع 
 

ير الربعية في الرقم الجدول يوضح األهمية النسبية ونسب التا  
القياسي ألسعار الجملة بحسب األنشطة الرئيسية في فلسطين 

 :6102 الثانيالربع  – 6102 الثالثخالل الربع 
 

األنشطة 

 الرئيسية

األهمية 

 النسبية

 الربعية يرنسب التغ  

6102 6102 

الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

 2010- 0012+ 6033- 6006+ %.0 الزراعة

 066.+ 03021- .201- 0020- %2012 صيد األسماك

التعدين 

واستغالل 

 المحاجر

20.2% -202. -1022 +3004 +1002 

الصناعات 

 التحويلية
02% +206. -2041 -2012 -2000 

الرقم القياسي 

 العام
011% +65.2 -6562 +1520 -2513 
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 :عار الجملة في فلسطيناألرقام القياسية ألس
 6102 الثانيالربع  – .610 الثانيالربع  

 (011=  6112سنة األساس )
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 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 سطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفل

 فلسطين   -، رام هللا50232  ب5ص

 ( 02./00.) 2982700-02: اتفه

 ( 02./00.) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

 

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

