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السلع ارتفاع حاد في أسعار  :يالفلسطينء االحصا
 1أسعار الجملة قود مؤشرالمحلية والمستوردة ي

 2022الربع األول من العام خالل نحو االرتفاع 
 

 

 في فلسطين رقم القياسي العام ألسعار الجملةجل الس
العام الربع األول من خالل % 3.86 نسبتهحادا   ارتفاعا  
، بواقع 2021 بالربع الرابع من العامرنة  مقا 2022
للسلع  %3.20للسلع المحلية، وبنسبة  5.77%

 المستوردة.
 

أسعار  ارتفاعإلى  االرتفاعالسبب الرئيسي لهذا  يرجعو 
قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات ضمن السلع 

%، والذي 4.00المحركات والدراجات النارية بنسبة 
حيث ارتفعت  % من تجارة الجملة،89يشكل ما نسبته 

أسعار البيع بالجملة للفئات اآلتية: بيع الفواكه والخضار 
%، والبيع بالجملة للمخلفات 39.13بالجملة بنسبة 

والنفايات الزراعية لالستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 
%، وبيع المعادن وخامات المعادن بالجملة بنسبة 14.54
%، 6.30بيع منتجات التبغ بالجملة بنسبة %، و 12.20

%، 5.76وبيع منتجات األلبان والبيض بالجملة بنسبة 
وبيع مواد البناء ، %5.34وبيع المشروبات بالجملة بنسبة 

واألجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 
%، 4.40%، والبيع بالجملة للحيوانات الحية بنسبة 5.31

%، وبيع 3.34وبيع أنواع الوقود السائل بالجملة بنسبة 
%، وبيع الزيوت 3.25أنواع الوقود الغازي بالجملة بنسبة 

 %.3.05والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة بنسبة 
 

                                                 
سعععععر إعععععادة البيععععع للسععععلع الجد ععععدة أو المسععععتعملة إلععععى تجععععار التجزئععععة سععععواء 1

بغععرا االسععتهال  أو إعععادة االسععتخدام فععي المجععاالت التععناعية أو التجاريععة 
أو المؤسسععية أو المهنيععة، حيععث يشععمل سعععر الجملععة ضععريبة القيمععة المضععافة 

 وأجور النقل.

قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصالح كما سجل 
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعًا نسبته 

% من تجارة 11%، والذي يشكل ما نسبته 2.68
اآلتية: حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات  الجملة،

الغيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات  بيع قطع
%، وبيع المركبات ذات المحركات بنسبة 5.43بنسبة 
3.79.% 

 

 تنويه لمستخدمي البيانات:

  تحد ث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار الجملة تم
 .2021لتتبح 

  تم تحد ث منهجية الرقم القياسي ألسعار الجملة؛ هيكل
إطار العينة ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة السبير األوزان، 

 المعدلة في احتساب المؤشر.
  تم االعتماد على التتنيف التناعي الدولي الموحد لجميع

شعبة األنشطة االقتتادية "التنقيح الرابع" التادر عن 
لتتنيف أقسام تجارة الجملة األمم المتحدة، االحتاء في 

" تجارة 47-45باب زاي "وفئات البيع بالجملة ضمن ال
الجملة والمفرد "التجزئة" واصالح المركبات ذات المحركات 

والخاص بتجارة  47والدراجات النارية، تم استثناء القسم 
 .المفرد "التجزئة"

 2021م إعادة احتساب مؤشر أسعار الجملة للربع الرابع ت 
، ومعامل تحويل سنة 2021الجد دة "هيكل أوزان  بالمنهجية

 ." ألغراا المقارنة الربعية2021اس األس
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