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 االحصاء الفلسطيني: إرتفاع حاد لمؤشر 
 2022خالل العام  1أسعار الجملة

 

في فلسطين ارتفاعًا  سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة
 بالعاممقارنة  2022خالل العام % 7.42حادًا نسبته 

للسلع المنتجة محليًا، وبنسبة  %9.74، بواقع 2021
 للسلع المستوردة. 6.62%

 

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

والذي يشكل ما نسبته %، 7.59والدراجات النارية بنسبة 
ملة قسم تجارة الجكما سجل  % من تجارة الجملة،89

والمفرد "التجزئة" واصالح المركبات ذات المحركات 
والذي يشكل ما %، 5.96والدراجات النارية ارتفاعًا نسبته 

 % من تجارة الجملة.11نسبته 
 

غير السنوية ألسعار الجملة في فلسطين نسب الت  
 2022 – 2007للسنوات: 

 
 
 
 
 

                                                 
سعععر إعععادة البيععع للسععلع الجدلععدة أو المسععتعملة إلععى تجععار التج ئععة سععوا  1

بغعععععرت االسعععععتهال  أو إععععععادة االسعععععتادام فعععععي المجعععععاال  ال عععععنا ية أو 
الجملة ضعريبة القيمعة التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر 

 المضافة وأجور النقل.

أسعار  مؤشر قادالمستوردة السلع في أسعار  االرتفاع
 2022من العام  الرابعالربع خالل  االرتفاعنحو  الجملة

 

 اً ارتفاع في فلسطين رقم القياسي العام ألسعار الجملةسجل ال
مقارنة  2022العام من  الرابعالربع خالل % 1.05 نسبته
للسلع  %1.11، بواقع 2022 من العام الثالثبالربع 
 .للسلع المنتجة محلياً  %0.88 وبنسبة، المستوردة

 

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

%، والذي يشكل ما نسبته 0.90 بنسبةوالدراجات النارية 
أسعار البيع بالجملة  رتفعتاحيث  % من تجارة الجملة،89

المشروبا  بنسبة : على النحو اآلتيلفئا  لمجموعة من ا
%، 4.83منتجا  األلبان والبيض بنسبة و %، 5.79

والمالفا  والنفايا  ال را ية لالستعمال كعلف للحيوانا  
ى غير النفايا  والاردة والمنتجا  األخر و %، 4.01بنسبة 

ال لب ، والوقود %2.76 الم نفة في موضع آخر بنسبة
، %2.31 بنسبة والغازي والمنتجا  ذا  ال لة السائلو 

 .%1.72والفواكه والاضار بنسبة 
 

لمجموعة من أسعار البيع بالجملة  انافضتفي المقابل 
%، 5.65الحيوانا  الحية بمقدار : على النحو اآلتيلفئا  ا

%، وبيع 2.55وال يو  والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 
%، وبيع مواد البنا  2.47المعادن وخاما  المعادن بمقدار 

 %.1.37ومعدا  السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار  واألجه ة
 

قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصالح سجل كما 
 نسبته اً ارتفاعالمركبات ذات المحركات والدراجات النارية 

 % من تجارة الجملة،11%، والذي يشكل ما نسبته 2.30
المركبا  ذا   لمجموعةأسعار البيع بالجملة  ارتفعتحيث 

أسعار البيع بالجملة  ارتفعت كما، %4.72 نسبةبالمحركا  
 لمجموعة قطع غيار واكسسسوارا  المركبا  ذا  المحركا 

 .%2.29بنسبة 
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 تنويه لمستخدمي البيانات:

  تم تحدلث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار الجملة لت بح
2021. 

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

 المعدلة في احتساب المؤشر.
  تم االعتماد على الت نيف ال ناعي الدولي الموحد لجميع

شعبة األنشطة االقت ادية "التنقيح الرابع" ال ادر عن 
لت نيف أقسام تجارة الجملة األمم المتحدة، االح ا  في 

" تجارة الجملة 47-45ا  البيع بالجملة ضمن الباب زاي "وفئ
والمفرد "التج ئة" واصالح المركبا  ذا  المحركا  والدراجا  

 .والااص بتجارة المفرد "التج ئة" 47النارية، تم استثنا  القسم 
 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -P6028179 ، رام هللا1647 .ب.ص
 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

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

 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psال فحة االلكترونية: 

 
 

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

