
 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 81/81/8181: بتاريخصدر  

 

8 

 

رتفاع الرقم القياسي ألسعار إ: االحصاء الفلسطيني
 2018الجملة خالل الربع الثالث من العام 

 

 
% 54.0 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 

، حيث بلغ 1528 الثانيالربع بمقارنة  1528 الثالثخالل الربع 
 الثالثخالل الربع  21.4.1ملة الرقم القياسي العام ألسعار الج

سنة ) 1528 الثانيخالل الربع  210481بـ  مقارنة 1528
 (2554 = 1551األساس 

 

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

، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع 5408%
بـ  مقارنة 1528 الثالثخالل الربع  2114.1المستوردة 
 =1551 سنة األساس) 1528الثاني خالل الربع  211410

2554) 
 

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

الجملة للسلع المحلية  ، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار54.1%
خالل  211458بـ  مقارنة 1528 الثالثخالل الربع  218411

 (2554 = 1551 سنة األساس) 1528 الثانيالربع 
 

 حركة أسعار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
 ،%418.نسبته  ارتفاعا  صيد األسماك  منتجاتأسعار  سجلت

 15284 الثانيلربع مقارنة با 1528 الثالثخالل الربع 
 

نسبته  ارتفاعا   الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعاركما 
السلع ضمن بعض األنشطة أسعار  الرتفاع، نتيجة 5401%

، ونشاط %14.1كنشاط منتجات المطاط والبالستيك بنسبة 
، ونشاط منتجات األلبان بنسبة %.148المشروبات بنسبة 

األعالف بنسبة ، ونشاط منتجات طحن الحبوب و %.141
في ، %24.1، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة %..24

انخفضت أسعار السلع ضمن بعض األنشطة كنشاط المقابل 

، ونشاط المالبس الجاهزة بمقدار %14.1المنسوجات بمقدار 
 %24154، ونشاط االسمنت والجير والجبس بمقدار 1401%

 

 نسبته ا  ارتفاع الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلتو 
زراعة أسعار السلع ضمن نشاط  الرتفاعنتيجة ، وذلك %.541

الحبوب والبقول أسعار  ارتفعتحيث ، %1411 بنسبة المحاصيل
الخضروات الطازجة والمجففة ، وأسعار %1415المجففة بنسبة 

في ، %2401وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة ، %1410 بنسبة
ا  انخفاض تربية الحيوانأسعار السلع ضمن نشاط سجلت  حين
 مقدارب الحيوانات الحيةأسعار  انخفضت، حيث %1481 مقداره
04.2% 4 

 

 التعدين واستغالل المحاجر نشاطسجلت أسعار السلع ضمن  
مقارنة  1528 الثالثخالل الربع  ،%1410 مقداره انخفاضا  
 15284 الثانيبالربع 

 

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

 :الفترة في فلسطين خالل
 7108 الثالثالربع  – 7102 الرابعالربع  

 

األنشطة 

 الرئيسية

األهمية 

 %النسبية

 ير الربعيةغنسب الت  

7102 7102 

الربع 

 الرابع

الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

 1000+ 2020+ 0011- 1000+ 8201 الزراعة

 0081+ 0044- 2000+ 8081+ 1081 صيد األسماك

التعدين 

واستغالل 

 المحاجر

1021 +1021 -8041 -8081 -8022 

الصناعات 

 التحويلية
4101 -1001 -1004 -1001 +1020 

الرقم 

 القياسي العام
011 -1100 -0111 +7122 +1110 
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ية ألسعار الجملة في ألرقام القياساالتجاه العام لحركة ا
 :خالل الفترة فلسطين

 7108 الثالثالربع  – 7106 الثالثالربع  
 (011=  7112سنة األساس )
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 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 10012  ب1ص

 ( 248/241) 2982700-02: اتفه

 ( 248/241) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

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

