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االحصاء الفلسطيني :استقرار الرقم القياسي ألساار

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعا نسبته
 ،%.022وذلك نتيجة الرتفاع أسعار السلع ضمن نشاط تربية

الجملة 1خالل الربع األول من الاام 9112

الحيوان بنسبة  ،%1008حيث ارتفعت أسعار الحيوانات الحية

سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ارتفاعا طفيفا نسبته

بنسبة  ،%00.8وأسعار المنتجات الحيوانية بنسبة  ،%00.0ي

 %.0.0خالل الربع األول  9.02مقارنة بالربع الرابع ،9.08

المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل

حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة  09.009خالل

بمقدار  ،%.089حيث انخفضت أسعار الحبوب والبقول المجففة

الربع األول  9.02مقارنة بـ  09.0.1خالل الربع الرابع 9.08

بمقدار 0%009.

(سنة األساس 0)0.. = 9...

بينما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره

 ،%.009نتيجة النخفاض أسعار السلع ضمن بعض األنشطة

الرقم القياسي ألساار الجملة للسلع المحلية

كنشاط منتجات المطاط والبالستيك بمقدار  ،%90.8ونشاط

سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعا نسبته

المنسوجات بمقدار  ،%902.ونشاط منتجات المعادن الال ل ية

 ،%.080حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية

بمقدار  ،%909.ونشاط منتجات األلبان بمقدار ،%9000

 029091خالل الربع األول  9.02مقارنة بـ  020001خالل

ونشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار  ،%0021ي المقابل

الربع الرابع ( 9.08سنة األساس 0)0.. = 9...

ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض األنشطة كنشاط األثاث بنسبة

الرقم القياسي ألساار الجملة للسلع المستوردة

 ،%2022ونشاط منتجات الجلود بنسبة 0%000.

سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضا

الجدول يوضح األهمية النسبية ونسب التغير الرباية في

مقداره  ،%.0.0حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع

الرقم القياسي ألساار الجملة حسب األنشطة الرئيسية في

المستوردة  09008.خالل الربع األول  9.02مقارنة بـ
 09908.خالل الربع الرابع ( 9.08سنة األساس = 9...

فلسطين خالل الفترة:

0)0..

الربع الثاني  – 8102الربع األول 8102

حركة أساار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية

األنشطة
الرئيسية

سجلت أسعار منتجات صيد األسماك ارتفاعا نسبته ،%100.
خالل الربع األول  9.02مقارنة بالربع الرابع 09.08

الزراعة
صيد األسماك
التعدين
واستغالل
المحاجر
الصناعات
التحويلية
الرقم القياسي
العام

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التادين واستغالل المحاجر

ارتفاعا نسبته  ،%00.2خالل الربع األول  9.02مقارنة بالربع
الرابع 09.08
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االتجاه الاام لحركة األرقام القياسية ألساار الجملة في
فلسطين خالل الفترة :الربع األول  – 8102الربع األول
(8102سنة األساس )011 = 8112
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