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االحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار 
 2020وللربع الرابع  2020الجملة في فلسطين للعام 

 

  2020عام الخالل  1سعار الجملةالرقم القياسي أل انخفاض
 مقداره ا  انخفاضسجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 

، حيث بلغ 2019مقارنة بالعام  2020% خالل العام 0.10
خالل العام  125.48الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 

خالل العام السابق )سنة األساس  125.61مقارنة بـ  2020
2007=100.) 

 

أسعار  انخفاضإلى  االنخفاضويعود السبب الرئيسي لهذا 
عار ، وأس%2.22 مقدارب صيد األسماكالسلع ضمن مجموعة 

مقدار واستغالل المحاجر بالتعدين نشاط السلع ضمن 
الصناعات التحويلية مجموعة ، وأسعار السلع ضمن 1.56%

أسعار السلع ضمن  ارتفاععلى الرغم من  %،0.24 مقدارب
 .%0.23 نسبةبالزراعة مجموعة 

 

 2020خالل العام  ستوردةللسلع المسجلت أسعار الجملة 
 للسلعأسعار الجملة  ارتفعتفيما ، %1.00 مقدارهًا انخفاض

 مقارنة بالعام السابق. %0.68 نسبةب حليةالم
 

ير السنوية ألسعار الجملة في فلسطين للسنوات: غنسب الت  
2007 – 2020 

 
                                                 

إعــادا البيــع للســلع الجد ــدا أو المســتعملة إلــى تجــار التج ئــة ســوا  ســعر  1 
بغــرض االســتهال  أو إعــادا االســتخدام الــي المجــاالو التــناةية أو التجاريــة 
أو المؤسســية أو المهنيــة، حيــث عشــمل ســعر الجملــة ضــرياة القيمــة الم ــاالة 

 وأجور النقل.

الربع خالل  سعار الجملةالرقم القياسي أل فيحاد  انخفاض
 2020من العام  الرابع

انخفاضا  حادا  مقداره سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
 الثالثالربع بمقارنة  2020 الرابع% خالل الربع 1.63
 125.53، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 2020

خالل الربع  127.61مقارنة بـ  2020 الرابعخالل الربع 
 (.100 = 2007)سنة األساس  2020الثالث 

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة 3.88 مقدارهحادا  
        مقارنة 2020 الرابعخالل الربع  129.26للسلع المحلية 

      )سنة األساس 2020 الثالثخالل الربع  134.48بـ 
2007 = 100.) 

 

 الجملة للسلع المستوردةالرقم القياسي ألسعار 
استقرارا  سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردا 

، حيث 2020 الثالثالربع ب ةمقارن 2020 الرابعخالل الربع 
        )سنة األساس 120.75استقر الرقم القياسي عند 

2007 = 100.) 
 

 حركة أسعار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
 حادا  مقداره ا  انخفاض الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلت
أسعار السلع ضمن نشاط  النخفاضنتيجة ، وذلك 3.97%

أسعار  نخفاضمتأثرا  با%، 5.43 مقدارب زراعة المحاصيل
وأسعار الخ رواو الطازجة %، 7.10 الفواكه الطازجة بمقدار
 وأسعار الحبوب والاقول المجففة%، 5.18والمجففة بمقدار 

تربية %، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط 3.57 مقدارب
أسعار انخفاض %، متأثرا  ب0.71 مقدارها  انخفاض الحيوان

أسعار على الرغم من ارتفاع %، 1.74 مقدارب الحيواناو الحية
 %.1.44بنساة  المنتجاو الحيوانية

 

التعدين واستغالل  نشاط السلع ضمنأسعار كما سجلت 
 2020 الرابعخالل الربع  %1.68 مقدارهنخفاضا  ا المحاجر

 .2020 الثالثمقارنة بالربع 
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 مقدارها  انخفاض الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعار
السلع ضمن بعض األنشطة أسعار  النخفاض، نتيجة 0.46%
%، ونشاط 3.63االسمنت والجير والجاس بمقدار كنشاط 

لمعادن %، ونشاط منتجاو ا1.51منتجاو الجلود بمقدار 
ونشاط صنع الخشب %، 1.13الالالل ية األخرى بمقدار 

%، ونشاط المواد والمنتجاو الكيماوية 0.58ومنتجاته بمقدار 
أسعار السلع ضمن  ارتفاععلى الرغم من %، 0.28بمقدار 

%، ونشاط 1.34منتجاو األلاان بنساة بعض األنشطة كنشاط 
 %.1.03منتجاو طحن الحبوب واألعالف بنساة 

 

صيد األسماك  نشاط لت أسعار السلع ضمنسجحين الي 
مقارنة بالربع  2020 الرابعخالل الربع  %2.02ارتفاعا  نسبته 

 .2020 الثالث
 

الي الرقم ير الربعية غ وضح األهمية النسبية ونسب التّ  الجدول
حسب األنشطة الرئيسية الي اللسطين القياسي ألسعار الجملة 

 2020 الرابعالربع  –األول الربع  :الفترا خالل
 

 األنشطة الرئيسية
األهمية 
 النسبية

% 

 ير الربعيةغنسب الت  
2020 

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 3.97- 8.03+ 0.35+ 1.80+ 29.0 ال راعة
 2.02+ 4.86+ 7.41+ 11.35-  0.10 صيد األسما 

التعد ن واستغالل 
 المحاجر

0.90 -1.44 -1.76 +5.93 -1.68 

التناعاو 
 التحويلية

70.0 +0.22 -1.06 +0.47 -0.46 

الرقم القياسي 
 1.63- 2.91+ 0.61- 0.68+ 100 العام 

 

 
 
 
 
 
 

ألرقام القياسية ألسعار الجملة في االتجاه العام لحركة ا
 الرابعالربع  – 2017 الرابعالربع  :خالل الفترة فلسطين

 (100=  2007)سنة األساس 2020

 
 تنويه لمستخدمي البيانات:

وما تاعه من تدابير للحد من  19 – اليدكو  وبا على أثر انتشار  .1
من مناالذ  جملةلية جمع البياناو ألسعار الانتشاره، القد تم استبدال عم

الجمع عبر الهاتف والمواقع  إلىالبيع المختلفة من الجمع الميداني 
 االلكترونية لمناالذ البيع الي مختلف المحاالظاو الفلسطينية.

اللسطين الي  الجملةبلغ عدد مناالذ البيع التي تجمع منها أسعار  .2
، ونظرا  لإلغالق المؤقت للكثير 2020 الرابعللربع منفذ بيع  430

دول الجمن المحال التجارية تطبيقا  لخطة الطوارئ الي اللسطين، 
 :كاالتياالكتمال لعملية جمع البياناو   وضح

عدد منافذ البيع  المنطقة
منها   التي جمع

 بيانات

عدد منافذ البيع 
التي لم يجمع 

 منها بيانات

النسبة المئوية 
لمنافذ البيع التي 
 جمع منها بيانات

 %93 31 399 اللسطين

التي تم جمعها لتركيب الرقم القياسي  األسعاربلغ عدد مشاهداو  .3
مشاهدا سعرية، بلغت نساة  3,543الي اللسطين  الجملةألسعار 
 :، الجدول  وضح اآلتي2020 % للربع الرابع93جمعها 

عدد المشاهدات  المنطقة
 التي جمعت فعلياً 

عدد المشاهدات 
 المقدرة

وية ئالنسبة الم
لعدد المشاهدات 
 التي جمعت فعلياً 

 %93 258 3,285 اللسطين

 

124.30

125.53

120

122

124

126

128

130

لة 
جم
ر ال
سعا
 أل
سي
لقيا
م ا
الرق

 (
(W

PI



 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 20/01/2021صدر بتاريخ:  

 

3 

 

التوصياو الدولية الي تقد ر البياناو المفقودا والمشار  إتااعتم  .4
 Group Relative)، وتعد طريقة األسعارلها الي دليل 

Method)  من أال ل الطرق لمعالجة البياناو المفقودا، وهي عملية
تقد ر األسعار المفقودا على أساس التغير الي أسعار باقي المتادر 

التنف.  وأما الي حالة إغالق متدر بأكمله بتفة  بالنساة لنفس
مؤقتة اليتم تقد ر جميع أسعار ذلك المتدر على أساس التغير الي 
أسعار المتادر التي تشتر  الي نفس األصناف التي تجمع من هذا 

 المتدر.
 Next)تم استخدام التقد ر على مستوى التجميع األعلى كما  .5

Level Up in Aggregation) تفا  رقم قياسي الي حال اخ
المجموعاو  إلىعلى وصوال  أ  مجموعةأو لمجموعة الرةية كاملة 

 الرئيسية المكونة للرقم القياسي.

 
 
 مزيد من المعلومات يرجى االتصال:ل

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين   -، رام هللا1647.ب.  ص
 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -02الاكس: 
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psالتفحة االلكترونية: 
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