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سعار الجمل  اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي أل
 8102 لثانيافي فلسطين للربع 

 

 الثانيالربع خالل  سعار الجمل أل الرقم القياسي ارتفاع
 2018عام من ال

 
 

% 37.2 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
، حيث بلغ 3028 األولالربع بمقارنة  3028 الثانيخالل الربع 

 الثانيخالل الربع  .23.78لة الرقم القياسي العام ألسعار الجم
سنة ) 3028 األولخالل الربع  2337.3مقارنة بـ  3028

 (2007 = .300األساس 
 

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

ة ، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلي732%.
خالل  .23372بـ  مقارنة 3028 الثانيخالل الربع  23.708

 (2007 = .300سنة األساس ) 3028 األولالربع 
 

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

ستوردة ، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع الم07.2%
خالل  .23370بـ  مقارنة 3028 الثانيخالل الربع  ..2337

 (2007 = .300سنة األساس ) 3028 األولالربع 
 

 حرك  أسعار الجمل  ضمن األنشط  الرئيسي  
، %7.2. نسبته ارتفاعا   الزراع  نشاط أسعار السلع ضمن سجلت
 لمحاصيلزراع  اأسعار السلع ضمن نشاط  الرتفاعنتيجة وذلك 
أسعار الخضروات الطازجة  ارتفعتحيث ، %20781 بنسبة

وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة ، %217.2 بنسبةوالمجففة 
كما ، %.272 بنسبةوأسعار الحبوب والبقول المجففة ، 8720%

 ارتفاعا  نسبته تربي  الحيوانأسعار السلع ضمن نشاط سجلت 
 7 %23703 نسبةب الحيوانات الحيةأسعار  ارتفعت، حيث %.870

 مقداره انخفاضا  صيد األسماك  منتجاتأسعار  في حين سجلت
 30287 األولمقارنة بالربع  3028 الثانيخالل الربع  ،%..17

 

 التعدين واستغالل المحاجر نشاطسجلت أسعار السلع ضمن و  
مقارنة بالربع  3028 الثانيخالل الربع  ،%2722 مقداره انخفاضا  

 30287 ألولا
 

 مقداره انخفاضا   الصناعات التحويلي  منتجات سجلت أسعار
السلع ضمن بعض األنشطة أسعار  النخفاض، نتيجة 0728%

بمقدار  األخرى صناعة منتجات المعادن الالفلزيةكنشاط 
، وصنع الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة بمقدار %.271
، %.272، وصناعة منتجات اإلسمنت والجبس بمقدار 2732%

منتجات طحن ، وصناعة %3712وصنع المنسوجات بمقدار 
وصنع المشروبات بمقدار ، %3722بمقدار  واألعالف الحبوب
ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض األنشطة في المقابل ، 3720%
، وصناعة منتجات %3721صنع اللحوم ومنتجاتها بنسبة ط كنشا

، %..27، وصناعة منتجات الجلود بنسبة %.370المخابز بنسبة 
وصناعة منتجات ، %..27صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة و 

، وصناعة الزجاج ومنتجاته بنسبة %2732األلبان بنسبة 
270.%7 

 

في الرقم ير الربعي  غالت   يوضح األهمي  النسبي  ونسب الجدول
حسب األنشط  الرئيسي  في فلسطين القياسي ألسعار الجمل  

 8102 الثانيالربع  – 8102 الثالثالربع  :الفترة خالل
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رقام القياسي  ألسعار الجمل  في أل االتجاه العام لحرك  ا
 الثانيالربع  – 8106 الثانيالربع  :خالل الفترة فلسطين

 (011=  8112سن  األساس )8102
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 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 00212  ب0ص

 ( 108/107) 2982700-02: اتفه

 ( 108/107) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

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

