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الرقم القياسي حاد في  رتفاعإ :الفلسطينياالحصاء 
 2021من العام  الثالثالربع خالل  1سعار الجملةأل
 
 نسبتهحادا   ارتفاعا  جل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة س

 الثانيالربع بمقارنة  2021 الثالث% خالل الربع 4.21
 129.35، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 2021

خالل الربع  124.13مقارنة بـ  2021 الثالثخالل الربع 
 (.100 = 2007)سنة األساس  2021 الثاني

 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية
 حادا   ارتفاعا  سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 

%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع 5.77 نسبته
بـ  مقارنة 2021 الثالثخالل الربع  132.65المحلية 
      )سنة األساس 2021 الثانيخالل الربع  125.42
2007 = 100.) 

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة 2.04 نسبته حادا  
         مقارنة 2021 الثالثخالل الربع  125.17 المستوردةللسلع 

      )سنة األساس 2021 الثانيخالل الربع  122.67 بـ
2007 = 100.) 

 

 حركة أسعار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
 نسبته ارتفاعا   الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلت
أسعار السلع ضمن نشاط  الرتفاعنتيجة ، وذلك 11.83%

أسعار  بارتفاعمتأثرة  %، 20.07 بنسبة زراعة المحاصيل
%، وأسعار 36.16 بنسبةالخضروات الطازجة والمجففة 

أسعار الفواكه و %، 6.73 بنسبةالحبوب والبقول المجففة 
سجلت أسعار السلع ضمن  بينما%، 2.11الطازجة بنسبة 

%، متأثرة  بانخفاض 2.83انخفاضا  مقداره  تربية الحيواننشاط 

                                                 

البيــع للســلع الجدأــدة أو المســتعملة الــج تجــار التج  ــة ســوا  ســعر اعــادة  1 
بغــرض االســتأال  أو اعــادة االســتخدام الــي المجــاالت التــناةية أو التجاريــة 
أو المؤسســية أو المأنيــة، حيــث عشــمل ســعر الجملــة ضــريبة القيمــة المضــاالة 

 وأجور النقل.

%، الي حين سجلت 6.42الحيوانات الحية بمقدار أسعار 
 %.4.85 نسبته ارتفاعا   المنتجات الحيوانيةأسعار 

 

 ارتفاعا  صيد األسماك  نشاط لت أسعار السلع ضمنسجكما 
 الثانيمقارنة بالربع  2021 الثالثخالل الربع  %6.90 نسبته
2021. 

 

 نسبته ارتفاعا   الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعارو 
األنشطة السلع ضمن بعض أسعار  الرتفاع، نتيجة 0.84%

ونشاط االسمنت والجير %، 9.18المشروبات بنسبة كنشاط 
ونشاط ال يوت والدهون النباتية %، 8.17والجبس بنسبة 
%، ونشاط اللحوم ومنتجاتأا بنسبة 5.56والحيوانية بنسبة 

ونشاط قص وتشكيل الحجارة والرخام بنسبة %، 4.87
ونشاط منتجات طحن الحبوب واألعالف بنسبة %، 4.29
خرى بنسبة ونشاط منتجات المعادن الالالل ية األ %،3.10
%، 2.39ونشاط أقمشة وأصناف من التريكو بنسبة %، 2.99

ونشاط المنسوجات %، 1.91ونشاط منتجات الجلود بنسبة 
علج %، 1.58ونشاط المالبس الجاه ة بنسبة %، 1.78بنسبة 

نشاط كأسعار السلع ضمن بعض األنشطة  انخفاضالرغم من 
 ونشاط ال جاج%، 2.10صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 

ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية %، 1.52 بمقدارومنتجاته 
الورق بمقدار  ت%، ونشاط الورق ومنتجا1.42بمقدار 
ونشاط منتجات المطاط والبالستيك بمقدار %، 1.34
 %.1.09منتجات األلبان بمقدار  ونشاط%، 1.27

 

التعدين واستغالل  نشاط السلع ضمنأسعار بينما سجلت 
 2021 الثالثخالل الربع % 0.36انخفاضا  مقداره  المحاجر

 .2021 الثانيمقارنة بالربع 
 

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

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

 .االلكترونية لمناالذ البيع الي مختلف المحاالظات الفلسطينية
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 مزيد من المعلومات يرجى االتصال:ل

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 -P6028179  ، رام هللا1647 .ب.ص

 فلسطين  
 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -02الاكس: 
 1800300300: مجانيخط 

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