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  فلسطينفي  الجملةالرقم القياسي ألسعار 
 2021للربع الثاني 

 

الربع خالل  1سعار الجملةالرقم القياسي أل انخفاض
 2021من العام  الثاني

انخفاضًا مقداره سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
 األولالربع بمقارنة  2021 الثاني% خالل الربع 0.49
 124.13، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 2021

خالل الربع  124.73مقارنة بـ  2021 الثانيخالل الربع 
 (.100 = 2007)سنة األساس  2021 األول

 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية
انخفاضًا سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 

%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع 1.48 مقداره
بـ          مقارنة 2021 الثانيخالل الربع  125.42المحلية 
 2007      )سنة األساس 2021 األولخالل الربع  127.30

= 100.) 
 

 للسلع المستوردةالرقم القياسي ألسعار الجملة 
ارتفاعًا سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة 

%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع 1.31 نسبته
         مقارنة 2021 الثانيخالل الربع  122.67 المستوردة

      )سنة األساس 2021 األولخالل الربع  121.08بـ 
2007 = 100.) 

 

 حركة أسعار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
مقداره  انخفاضاً  الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلت
أسعار السلع ضمن نشاط  نتيجة النخفاض، وذلك 6.27%

متأثرًة بانخفاض أسعار %، 9.29 بمقدار زراعة المحاصيل
%، وأسعار 17.55الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 

                                                 

ســعر اعــادة البيــع للســلع الجدلــدة أو المســتعملة الــ  تجــار التج  ــة ســوا   1 
بغــرض االســتأال  أو اعــادة االســتخدام الــي المجــاالت التــناةية أو التجاريــة 

المؤسســية أو المأنيــة، حيــث عشــمل ســعر الجملــة ضــرياة القيمــة المضــاالة أو 
 وأجور النقل.

%، عل  الرغم من 1.18الحبوب والاقول المجففة بمقدار 
%، كما سجلت 2.18ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنساة 

انخفاضًا مقداره  تربية الحيوانأسعار السلع ضمن نشاط 
%، متأثرًة بانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 0.37
1.47.% 

 

انخفاضًا  صيد األسماك نشاط لت أسعار السلع ضمنسجكما 
 األولمقارنة بالربع  2021 الثانيخالل الربع  %0.37مقداره 
2021. 

 

 التعدين واستغالل المحاجر نشاط السلع ضمنأسعار وسجلت 
مقارنة  2021 الثانيخالل الربع % 0.13انخفاضًا مقداره 

 .2021 األولبالربع 
 

 نسبته ارتفاعاً  الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعاربينما 
األنشطة السلع ضمن بعض أسعار  الرتفاع، نتيجة 2.35%

%، ونشاط الحدلد 8.10كنشاط صنع الخشب ومنتجاته بنساة 
منتجات طحن الحبوب نشاط %، و 6.63والتلب بنساة 

ونشاط اللحوم ومنتجاتأا بنساة  %،4.56بنساة واألعالف 
%، ونشاط 3.55%، ونشاط ال جاج ومنتجاته بنساة 4.44

ونشاط %، 2.76ن النااتية والحيوانية بنساة ال يوت والدهو 
ونشاط المالبس %، 1.97منتجات االسمنت والجاس بنساة 

ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية %، 1.55الجاه ة بنساة 
ونشاط %، 1.45ونشاط المنسوجات بنساة %، 1.49بنساة 
ونشاط منتجات المطاط والبالستيك %، 1.30بنساة األثاث 
عل  %، 1.16ونشاط منتجات الجلود بنساة %، 1.19بنساة 

نشاط كأسعار السلع ضمن بعض األنشطة  انخفاضالرغم من 
، ونشاط المشروبات %3.07الورق بمقدار  تالورق ومنتجا

 %.1.43بمقدار 
 

 تنويه لمستخدمي البيانات:
وما تاعه من تدابير للحد من  19 – اليدكو  وبا عل  أثر انتشار  .1

من مناالذ البيع  جملةلية جمع البيانات ألسعار الانتشاره، القد تم استبدال عم
الجمع عبر الأاتف والمواقع االلكترونية  ال المختلفة من الجمع الميداني 

 لمناالذ البيع الي مختلف المحاالظات الفلسطينية.
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 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 -P6028179  ، رام هللا1647.ب.  ص
 فلسطين  

 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه
 ( 972/970) 2982710 -02الاكس: 

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.psبريد الكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالتفحة االلكترونية: 
 

 
 

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

