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السلع حاد في أسعار الرتفاع اال االحصاء الفلسطيني: 
 1أسعار الجملة مؤشر قادالمحلية والمستوردة 

 2022من العام  الثانيالربع خالل نحو االرتفاع  

 

 في فلسطين رقم القياسي العام ألسعار الجملةسجل ال
العام من  الثانيالربع خالل % 2.75 نسبتهحادا   ارتفاعا  
، بواقع 2022 من العام االولبالربع مقارنة  2022
للسلع  %2.63، وبنسبة للسلع المستوردة 2.79%
 .المحلية

 

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

%، والذي 2.59المحركات والدراجات النارية بنسبة 
حيث ارتفعت  % من تجارة الجملة،89يشكل ما نسبته 

على النحو لفئات لمجموعة من اأسعار البيع بالجملة 
والزيوت %، 15.18: الفواكه والخضار بنسبة اآلتي

وأنواع الوقود %، 8.82والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 
لمخلفات والنفايات الزراعية وا%، 8.11السائل بنسبة 

وأنواع الوقود %، 6.93لالستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 
%، 5.70واألغذية األخرى بنسبة %، 6.39الغازي بنسبة 

سبة والمشروبات بن%، 4.42لحيوانات الحية بنسبة او 
%، 3.00وسلع منزلية أخرى بنسبة %، 4.02

 %.1.61والمنسوجات والمالبس واألحذية بنسبة 
 

لمجموعة من في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة 
: المعادن الحديدية وغير الحديدية على النحو اآلتيلفئات ا

%، والنفايات والخردة 4.48بأشكالها األولية بمقدار 
غير المصنفة في موضع آخر بمقدار والمنتجات األخرى 

%، ومواد البناء واألجهزة ومعدات السباكة والتدفئة 2.62
 %.1.71ولوازمها بمقدار 

                                                 
سعععععر إعععععادة البيععععع للسععععلع الجديععععدة أو المسععععتعملة إلععععى تجععععار التجزئععععة سععععواء 1

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

 وأجور النقل.

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

% من تجارة 11%، والذي يشكل ما نسبته 4.13
لمجموعة من رتفعت أسعار البيع بالجملة حيث ا الجملة،

: المركبات ذات المحركات بنسبة على النحو اآلتي لفئاتا
، وصيانة وإصالح المركبات ذات المحركات 8.39%
 .%2.12بنسبة 

 
 تنويه لمستخدمي البيانات:

  تم تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار الجملة لتصبح
2021. 

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

 احتساب المؤشر.
  تم االعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع

شعبة االحصاء األنشطة االقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن 
أقسام تجارة الجملة وفئات البيع لتصنيف األمم المتحدة، في 

" تجارة الجملة والمفرد 47-45بالجملة ضمن الباب زاي "
"التجزئة" واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تم 

 .والخاص بتجارة المفرد "التجزئة" 47استثناء القسم 
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