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الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق

ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل شهر

الفلسطينية

كانون أول2020/12 ،

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة الغربية**

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته

ارتفاعا نسبته  %0.36خالل شهر كانون أول  2020مقارنة

 %0.29خالل شهر كانون أول  2020مقارنة مع شهر تشرين

مع شهر تشرين ثاني  ،2020نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية

ثاني  ،2020بواقع  %0.36في الضفة الغربية** ،وبنسبة

عن ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة  ،%9.72وسعر الغاز بنسبة

 %0.24في قطاع غزة ،وبارتفاع طفيف نسبته  %0.02في

 ،%2.54وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات

القدس .*J1

"الديزل" بنسبة  ،%2.09و"البنزين" بنسبة  ،%1.64وأسعار

السبب الرئيسي الرتفاع األسعار في فلسطين ،يرجع بشكل

الدجاج الطازج بنسبة  ،%1.11على الرغم من انخفاض أسعار

أساسي الرتفاع أسعار البطاطا بنسبة  ،%14.24وأسعار الغاز

الخضروات الطازجة بمقدار  ،%9.90وأسعار الفواكه الطازجة

بمقدار  ،%1.62وأسعار البيض بمقدار  ،%1.44وأسعار

بنسبة  ،%2.60وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود

الخضروات المجففة بمقدار .%0.69

للسيارات "الديزل" بنسبة  ،%1.95و"البنزين" بنسبة ،%0.86

وأسعار الدجاج الطازج بنسبة  ،%1.89على الرغم من انخفاض

أسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%7.74وأسعار الفواكه

ارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛

الطازجة بمقدار  ،%1.52وأسعار الخضروات المجففة بمقدار

البطاطا  4شيقل1/كغم ،اسطوانة الغاز  66شيقل12/كغم،
الدجاج الطازج  12شيقل1/كغم ،في حين انخفضت أسعار السلع

.%1.32

التالية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة  6شيقل1/كغم،

ارتفعت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4

خيار بيوت بالستيكية والبصل والبرتقال  4شيقل1/كغم ،الليمون

شيقل1/كغم ،اسطوانة الغاز  69شيقل12/كغم ،الدجاج الطازج

 3شيقل1/كغم ،البيض  17شيقل2/كغم.

 14شيقل1/كغم ،في حين انخفضت أسعار السلع التالية لتبلغ
بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة  6شيقل1/كغم ،خيار بيوت

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا

بالستيكية  4شيقل1/كغم ،الليمون  3شيقل1/كغم ،البرتقال 3.5

نسبته  %0.24خالل شهر كانون أول  2020مقارنة مع شهر

شيقل1/كغم ،البصل  4شيقل1/كغم.

تشرين ثاني  ،2020وذلك نتيجة الرتفاع أسعار البطاطا بنسبة

وعند مقارنة األسعار خالل شهر كانون أول  2020مع شهر

 ،%27.54وأسعار الدجاج الطازج بنسبة  ،%3.86وأسعار الغاز

كانون أول  ،2019تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي

بنسبة  ،%3.44وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود

في القدس  ،*J1وبمقدار  %0.16في الضفة الغربية** ،في

وأسعار البيض بنسبة  ،%1.78على الرغم من انخفاض أسعار

ألسعار المستهلك في فلسطين بمقدار  ،%0.23بواقع %0.24

للسيارات "الديزل" بنسبة  ،%2.51و"البنزين" بنسبة ،%1.60

حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته  %0.97في قطاع غزة.

اللحوم الطازجة بمقدار  ،%3.81وأسعار الخضروات الطازجة
بمقدار  ،%2.79وأسعار الخضروات المجففة بمقدار ،%1.74
وأسعار أسماك حية طازجة ،مبردة ،أو مجمدة بمقدار .%0.98
سجلت أسعار السلع التالية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛

البطاطا  3شيقل1/كغم ،الدجاج الطازج  19شيقل1/كغم ،البيض

 10شيقل2/كغم ،اسطوانة الغاز  64شيقل12/كغم ،في حين
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
انخفضت أسعار السلع التالية؛ لحم العجل الطازج 35

المنطقة

شيقل1/كغم ،لحم الغنم الطازج  46شيقل1/كغم ،بندورة عناقيد

عدد منافذ البيع

عدد منافذ البيع

النسبة المئوية لمنافذ

التي تم جمع

غير المجموعة

البيع المجموعة

بياناتها

حبة كبيرة  4شيقل1/كغم ،خيار بيوت بالستيكية  2شيقل1/كغم،
البصل  3شيقل1/كغم.
سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في القدس  *J1ارتفاعا

طفيفا نسبته  %0.02خالل شهر كانون أول  2020مقارنة مع

الضفة الغربية**

1,988

101

%95

قطاع غزة

793

19

%98

القدس *J1

194

8

%96

المجموع الكلي

2,975

128

%96

 .3بلغ عدد مشاهدات األسعار التي تم جمعها لتركيب الرقم القياسي ألسعار

شهر تشرين ثاني  ،2020وذلك نتيجة الرتفاع أسعار الزيوت

المستهلك في فلسطين  38,395مشاهدة سعرية ،بلغت نسبة جمعها %97

النباتية بنسبة  ،%2.93وأسعار البيض بنسبة  ،%2.11وأسعار

لشهر كانون أول  ،2020توزعت النسب كاآلتي ضمن المناطق الفلسطينية:

الدجاج الطازج بنسبة  ،%0.93على الرغم من انخفاض أسعار

البطاطا بمقدار  ،%22.12وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار

المنطقة

 ،%4.52وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%4.34وأسعار
الخضروات المجففة بمقدار  ،%3.34وأسعار أسماك حية
طازجة ،مبردة ،أو مجمدة بمقدار .%1.59
ارتفعت أسعار السلع التالية في القدس  *J1لتبلغ بالمتوسط؛
الدجاج الطازج  18شيقل1/كغم ،البيض  25شيقل2/كغم ،في

عدد المشاهدات

عدد

النسبة المئوية لعدد

التي جمعت فعليا

المشاهدات

المشاهدات التي جمعت

المقدرة

فعليا

الضفة الغربية**

26,086

741

%97

قطاع غزة

9,294

63

%99

القدس *J1

1,828

383

%83

فلسطين

37,208

1,187

%97

 .4تم اتباع التوصيات الدولية في تقدير البيانات المفقودة والمشار لها في

حين انخفضت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال

دليل مؤشر أسعار المستهلك ،وتعد طريقة ()Group Relative Method

والبصل والليمون  4شيقل1/كغم ،بندورة عناقيد حبة كبيرة 8

من أفضل الطرق لمعالجة البيانات المفقودة ،وهي عملية تقدير األسعار

شيقل1/كغم ،خيار بيوت بالستيكية  5شيقل1/كغم ،بطاطا 3

المفقودة على أساس التغير في أسعار باقي المصادر بالنسبة لنفس الصنف.

شيقل1/كغم.

وأما في حالة إغالق مصدر بأكمله بصفة مؤقتة فيتم تقدير جميع أسعار ذلك
المصدر على أساس التغير في أسعار المصادر التي تشترك في نفس

تنويه لمستخدمي البيانات:

األصناف التي تجمع من هذا المصدر.

 .1على أثر انتشار فيروس كورنا –  19وما تبعه من تدابير للحد من

 .5كما تم استخدام التقدير على مستوى التجميع األعلى (Next Level

انتشاره ،فقد تم استبدال عملية جمع البيانات ألسعار المستهلك من منافذ البيع

) Up in Aggregationفي حال اختفاء رقم قياسي لمجموعة فرعية كاملة

المختلفة من الجمع الميداني إلى الجمع عبر الهاتف والمواقع االلكترونية لمنافذ

أو مجموعة أعلى وصوالً الى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي.

البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.

مالحظات:

 .2بلغ عدد منافذ البيع التي تجمع منها أسعار المستهلك في فلسطين 3,103

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

منفذ بيع لشهر كانون أول  ،2020وتوزعت نسب االكتمال لعملية جمع

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967

البيانات كاآلتي:

**البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل
اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967
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لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،1647 .رام هللا -فلسطين

هاتف)970/972( 02-2982700 :
فاكس)970/972( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة
www.pcbs.gov.ps

االلكترونية:
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