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 1سعار الجملةالرقم القياسي أل انخفاض :الفلسطيني االحصاء
 2021من العام  األولالربع خالل 

 

انخفاضًا مقداره سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 
 الرابعالربع بمقارنة  2021 األول% خالل الربع 0.64
 124.73، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 2020

 الرابعخالل الربع  125.53مقارنة بـ  2021 األولخالل الربع 
 (.100 = 2007)سنة األساس  2020

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع 1.52 مقداره
بـ  مقارنة 2021 األولخالل الربع  127.30المحلية 
 = 2007 )سنة األساس 2020 الرابعخالل الربع  129.26
100.) 

 

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

%، حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع 0.27 نسبته
         مقارنة 2021 األولخالل الربع  121.08 المستوردة

      )سنة األساس 2020 الرابعخالل الربع  120.75بـ 
2007 = 100.) 

 

 حركة أسعار الجملة ضمن األنشطة الرئيسية 
انخفاضًا صيد األسماك  نشاط لت أسعار السلع ضمنسج

 الرابعمقارنة بالربع  2021 األولخالل الربع  %10.11مقداره 
2020. 

 

انخفاضًا  الصناعات التحويلية منتجات سجلت أسعاركما 
السلع ضمن بعض أسعار  النخفاض، نتيجة %0.79مقداره 

منتجات طحن الحبوب واألعالف بمقدار األنشطة كنشاط 
ونشاط %، 3.35ونشاط الزجاج ومنتجاته بمقدار  %،4.59

%، ونشاط المالبس الجاهزة بمقدار 3.18المنسوجات بمقدار 

                                                 

للســلع الجدةــدة أو المســتعملة الــل تجــار التجز ــة ســوا  ســعر اعــادة البيــع  1 
بغــرض االســتأال  أو اعــادة االســتخدام الــي المجــاالت التــناةية أو التجاريــة 
أو المؤسســية أو المأنيــة، حيــث عشــمل ســعر الجملــة ضــرياة القيمــة الم ــاالة 

 وأجور النقل.

%، ونشاط 2.93%، ونشاط منتجات األلاان بمقدار 3.01
%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 2.88المشروبات بمقدار 

ونشاط اللحوم %، 2.01ونشاط األثاث بمقدار %، 2.47
%، علل الرغم من ارتفاع أسعار السلع 1.94بمقدار  ومنتجاتأا

الزيوت والدهون النااتية والحيوانية ضمن بعض األنشطة كنشاط 
الورق بنساة  تومنتجاالورق  ونشاط%، 6.78بنساة 
المعادن المشكلة األخرى بنساة  تونشاط منتجا%، 2.77
1.92.% 

 

 مقداره اً انخفاض الزراعة نشاط أسعار السلع ضمن سجلتو 
أسعار السلع ضمن نشاط  النخفاضنتيجة ، وذلك 0.29%

أسعار  نخفاضمتأثرًة با%، 2.82 مقدارب زراعة المحاصيل
%، وأسعار 6.04الخ روات الطازجة والمجففة بمقدار 

%، علل الرغم من 5.08الحبوب والاقول المجففة بمقدار 
سجلت الي حين %، 5.61 بنساةالفواكه الطازجة أسعار ارتفاع 

 نسبته ارتفاعاً  تربية الحيوانأسعار السلع ضمن نشاط 
 بنساة الحيوانات الحيةأسعار  بارتفاع%، متأثرًة 5.04
 %.1.90بنساة  المنتجات الحيوانيةأسعار و %، 6.60

 

 التعدين واستغالل المحاجر نشاط السلع ضمنأسعار سجلت 
مقارنة  2021 األولخالل الربع  %0.15 مقدارهنخفاضًا ا

 .2020 الرابعبالربع 
 

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

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

 االلكترونية لمناالذ البيع الي مختلف المحاالظات الفلسطينية.
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