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جمع بيانات الفمدظيشي يؾاصل العسل عمى حراء اال

في عل جائحة فيروس شر غالء السعيذة مؤ  إنتاجو
 كؾرونا

 
 

يؾاصل انخفاضو لمذير السدتيمػ  الرقؼ القياسي ألسعار
بعض الدمع الثاني عمى التؾالي متأثرًا بانخفاض أسعار 

 وأسعار الؾقؾد  ساسية ضسؽ السؾاد الغذائيةاأل
 

 اً انخفاض فمدظيؽفي ياسي ألسعار السدتيمك القسجل الخقم 
 نيدانمقارنة مع شيخ  0202 أيارخالل شيخ  %19.0 مقداره
في % 0.88 في قظاع غدة، وبسقجار% 1201 بهاقع، 0202

 *.J1القجس    في % 22.1 بسقجارو ، **الزفة الغخبية
 

يخجع بذكل  ،األسعار في فمدظين لتخاجعالدبب الخئيدي 
، %.0220وات السجففة بسقجار أسعار الخزخ  لتخاجعأساسي 

، وأسعار الخزخوات %11211وأسعار البيض الظازج بسقجار 
، %1201، وأسعار الغاز بسقجار %10221الظازجة بسقجار 

" جيدلال"أسعار السحخوقات الدائمة السدتخجمة كهقهد لمديارات و 
أسعار السحخوقات الدائمة السدتخجمة كهقهد و ، %2.2.بسقجار 

وأسعار الججاج الظازج ، %0222بسقجار " البشدين"لمديارات 
، %0222، وأسعار الفهاكو الظازجة بسقجار %2.00بسقجار 

، وأسعار المحهم %1221وأسعار الديهت الشباتية بسقجار 
وأسعار األرز حبة قريخة بسقجار ، %22.0الظازجة بسقجار 

 %. 2211بسقجار  البظاطاوأسعار ، 22.1%

 

البرل سعخ تخاجع ، األساسيةبعض الدمع  أسعارعمى مدتهى 
سعخ كسا تخاجع  ،كغم1/شيقل 3 ليبمغ في الستهسطالجاف 

بيهت  الخياربمغ سعخ و  كغم،0/شيقل .1ليبمغ البيض الظازج 
 2تخاجع سعخ السهز ليبمغ و  ،كغم1/شيقل 3 بالستيكية بالستهسط

كغم بالستهسط  02ذقحة فئة ال، كسا سجل أرز كغم1/شيقل
        إلىليرل  الغازاسظهانة كسا تخاجع سعخ شيقل،  1.0
 .كغم10/شيقل 12

 أيارمع شيخ  0202 أيارسعار خالل شيخ وعشج مقارنة األ
قم القياسي ألسعار الخ  انخفاض إلىتذيخ البيانات  ،0211

في  %0222 بهاقع ،%1211بسقجار في فمدظين السدتيمك 
وبسقجار ، **فة الغخبيةفي الز %2.00 بسقجارو قظاع غدة، 

 .*J1 في القجس% ..22
 

الرررررقؼ القياسرررري ألسررررعار السدررررتيمػ عمررررى مدررررتؾ  
 السشاطق الفمدظيشية

قظاع غزة انخفاضًا سجل الخقم القياسي ألسعار السدتيمك في 
مقارنة مع شيخ نيدان  0202خالل شيخ أيار  %..09مقداره 
السجففة  واتالخزخ ، وذلك نتيجة النخفاض أسعار 0202

      الجاف البرلحيث بمغ متهسط سعخ  ؛%02230بسقجار 
 ؛%11202، وأسعار الخزخوات الظازجة بسقجار كغم1/شيقل 0

       بيهت بالستيكيةحيث بمغ متهسط سعخ البشجورة والخيار 
، وأسعار البيض الظازج كغم1/شيقل 0 والكهسام، كغ1/شيقل 1

              البيض سعخث بمغ متهسط حي ؛%1203بسقجار 
أسعار السحخوقات الدائمة السدتخجمة كهقهد ، و كغم0/شيقل 11

  ؛ حيث بمغ سعخ الجيدل%2203بسقجار " الجيدل"لمديارات 
 ؛%220.وأسعار المحهم الظازجة بسقجار  ،لتخ1/شيقل 232.

 ،كغم1/شيقل 30سعخ لحم العجل الظازج  طحيث بمغ متهس
وأسعار ، كغم1/شيقل 22 م الظازج مع العظمشوسعخ لحم الغ

أسعار الدجائخ السدتهردة و ، %3211الديهت الشباتية بسقجار 
أسعار السحخوقات الدائمة السدتخجمة كهقهد ، و %.023بسقجار 

البشدين ؛ حيث بمغ سعخ %0233بسقجار " البشدين"لمديارات 
األرز حبة قريخة بسقجار وأسعار ، لتخ1/شيقل 211. (12)

شيقل،  122كغم  02ذقحة الأرز حيث بمغ سعخ  ؛12.0%
؛ حيث بمغ متهسط %12.1وأسعار الفهاكو الظازجة بسقجار 

، عمى الخغم من ارتفاع أسعار كغم1/شيقل . سعخ السهز
ج حيث بمغ متهسط سعخ الججا ؛%..12الججاج الظازج بشدبة 

 .  كغم1/شيقل 11الظازج 
 

الزفة سجل الخقم القياسي ألسعار السدتيمك في كسا 
 0202 أيارخالل شيخ % 1900 انخفاضًا مقداره **الغربية

برهرة  االنخفاض، نتج ىحا 0202 نيدانمقارنة مع شيخ 
السجففة بسقجار  واتالخزخ أسعار نخفاض رئيدية عن ا
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، كغم1/شيقل 3حيث بمغ سعخ البرل الجاف  ؛02221%
حيث بمغ متهسط  ؛%112.2وأسعار البيض الظازج بسقجار 

، وأسعار الخزخوات الظازجة كغم0/شيقل 12البيض سعخ 
      حيث بمغ متهسط سعخ البشجورة العشاقيج ؛%.1022بسقجار 

، كغم1/شيقل 3بيهت بالستيكية وسعخ الخيار  ،كغم1/شيقل .
 حيث بمغ متهسط الدعخ ؛%12.0بسقجار  وأسعار الغاز

أسعار السحخوقات الدائمة ، و كغم10/شيقل 10 لالسظهانة
حيث بمغ  ؛%2203بسقجار " الجيدل"السدتخجمة كهقهد لمديارات 

وأسعار الججاج الظازج بسقجار  ،لتخ1/شيقل 232.سعخ الجيدل 
             حيث بمغ متهسط سعخ الججاج الظازج ؛3201%

حيث بمغ  ؛%02.1بسقجار  البظاطا، وأسعار كغم1/شيقل 10
أسعار السحخوقات ، و كغم1/شيقل 3متهسط سعخ البظاطا 

 ؛%0200بسقجار " البشدين"الدائمة السدتخجمة كهقهد لمديارات 
، لتخ1/شيقل 211. (12)حيث بمغ متهسط سعخ البشدين 

حيث بمغ متهسط  ؛%1202وأسعار الفهاكو الظازجة بسقجار 
، وأسعار الديهت الشباتية بسقجار كغم1/شيقل 2السهز  خسع

حيث  ؛%..22، وأسعار األرز حبة قريخة بسقجار 2210%
 .شيقل 131كغم  02سجل سعخ أرز الذقحة فئة 

 
 

* J1القدس سجل الخقم القياسي ألسعار السدتيمك في و 
مقارنة مع  0202 أيارخالل شيخ % 19.0انخفاضًا مقداره 

 واتالخزخ أسعار ة النخفاض ، وذلك نتيج0202 نيدانشيخ 
حيث بمغ متهسط سعخ البرل  ؛%..012السجففة بسقجار 

وأسعار البيض الظازج بسقجار  ،كغم1/شيقل 3الجاف 
، كغم0/شيقل .0 البيض سعخحيث بمغ متهسط  ؛12200%

حيث بمغ متهسط  ؛%2.1.وأسعار الفهاكو الظازجة بسقجار 
، وأسعار الججاج الظازج بسقجار كغم1/شيقل 2سعخ السهز 

 .1 الججاج الظازج سعخ؛ حيث بمغ متهسط 4.09%
أسعار السحخوقات الدائمة السدتخجمة كهقهد و ، كغم1/شيقل

حيث بمغ متهسط سعخ  ؛%3231 بسقجار" البشدين"لمديارات 
 حبة قريخة وأسعار األرز ،لتخ1/شيقل 202. (12)البشدين 
 02عخ أرز الذقحة فئة حيث بمغ متهسط س ؛%02.1بسقجار 

 ؛%12.1، وأسعار الخزخوات الظازجة بسقجار شيقل 122كغم 

 ،كغم1/شيقل 1حيث بمغ متهسط سعخ البشجورة بيهت بالستيكية 
وأسعار المحهم ، كغم1/شيقل .وسعخ الخيار بيهت بالستيكية 

حيث بمغ سعخ لحم الغشم الظازج مع  ؛%1210الظازجة بسقجار 
             ولحم العجل الظازج الى ،كغم1/شيقل 00العظم 

بشدبة  البظاطاعمى الخغم من ارتفاع أسعار ، كغم1/شيقل 21
، كغم1/شيقل 3حيث بمغ متهسط سعخ البظاطا  02211%

" الجيدل"أسعار السحخوقات الدائمة السدتخجمة كهقهد لمديارات و 
            حيث بمغ متهسط سعخ الجيدل ؛%3223 بشدبة
األسساك الحية، طازجة أو مبخدة أو وأسعار  ،خلت1/شيقل 5.10

  %.1202 مجسجة بشدبة
 

 :تشؾيو لسدتخدمي البيانات
وما تبعو من تجابيخ لمحج من  19 –كهرنا  فيخوسعمى أثخ انتذار  .1

انتذاره، فقج تم استبجال عسمية جسع البيانات ألسعار السدتيمك من مشافح 
الجسع عبخ الياتف والسهاقع  إلىالبيع السختمفة من الجسع السيجاني 

 .االلكتخونية لسشافح البيع في مختمف السحافظات الفمدظيشية
بمغ عجد مشافح البيع التي تجسع مشيا أسعار السدتيمك في الزفة  .2

، ونظخًا لإلغالق 2020 أيارمشفح بيع لذيخ  2,481 ةوقظاع غد ** الغخبية
لمكثيخ من السحال التجارية خالل الشرف األول من شيخ أيار السؤقت 

تظبيقًا لخظة الظهارئ في فمدظين، فقج تهزعت ندب االكتسال لعسمية جسع 
 :تيكاآلالبيانات 

البيع عدد مشافذ  السشظقة
تؼ جسع  يالت

 بياناتيا

عدد مشافذ البيع 
 سجسؾعةالغير 

لسشافذ  السئؾيةالشدبة 
 البيع السجسؾعة

 %88 213 1,577 **الزفة الغخبية

 %97 18 673 غدة قظاع

 %91 231 2,250 السجسهع الكمي

* J1في محافظة القجس  األساسيةتم جسع بيانات األسعار لمدمع  .3
تخكدت معظسيا لدمع السهاد الغحائية والسذخوبات غيخ الكحهلية، الدجائخ، 

بمغ عجد مشافح البيع التي تم . السحخوقات، الغاز، األدوية، مهاد التشظيف
مشفح من عيشة كمية تبمغ  J1 *127جسعيا ضسن عيشة محافظة القجس 

 %.70 مشفح بيع، أي ما ندبتو 182
 2020 أيارجماتية من جسع بياناتيا لذيخ تدتثشى كافة مشافح البيع الخ .4

 .ن وتيخة جسعيا ربعيةوذلك أل
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تم جسعيا لتخكيب الخقم القياسي سعار التي عجد مذاىجات األ بمغ .5
مذاىجة سعخية، بمغت ندبة جسعيا  38,395ألسعار السدتيمك في فمدظين 

، تهزعت الشدب كاآلتي ضسن السشاطق 2020 أيارلذيخ % 93
 :الفمدظيشية

عدد السذاىدات  السشظقة
 التي جسعت فعمياً 

عدد 
السذاىدات 
 السقدر

لعدد السئؾية الشدبة 
 التي جسعتالسذاىدات 
 فعمياً 

 %92 2,025 24,802 **الزفة الغخبية

 %99 62 9,295 قظاع غدة

 J1* 1,703 508 77%القجسذ 

 %39 2,595 35,800 فمدظيؽ

اتباع التهصيات الجولية في تقجيخ البيانات السفقهدة والسذار ليا في  تم .6
 Group Relative)دليل مؤشخ أسعار السدتيمك، وتعج طخيقة 

Method)  من أفزل الظخق لسعالجة البيانات السفقهدة، وىي عسمية تقجيخ
األسعار السفقهدة عمى أساس التغيخ في أسعار باقي السرادر بالشدبة لشفذ 

وأما في حالة إغالق مرجر بأكسمو برفة مؤقتة فيتم تقجيخ جسيع .  الرشف
أسعار ذلك السرجر عمى أساس التغيخ في أسعار السرادر التي تذتخك في 

 .نفذ األصشاف التي تجسع من ىحا السرجر
 Next Level)استخجام التقجيخ عمى مدتهى التجسيع األعمى  تمكسا  .7

Up in Aggregation) فاء رقم قياسي لسجسهعة فخعية في حال اخت
عمى وصهاًل الى السجسهعات الخئيدية السكهنة لمخقم أ  مجسهعةكاممة أو 

 .القياسي

 :مالحغات
 و االحتاللالحي ضسو ذلك الجدء من محافظة القجس البيانات تسثل *

 .1110 عشهة بعيج احتاللو لمزفة الغخبية عامإليو  ياإلسخائيم
 و االحتاللالحي ضسو ذلك الجدء من محافظة القجس تذسل  الالبيانات **

 .1110 عشهة بعيج احتاللو لمزفة الغخبية عامإليو  اإلسخائيمي

 :لسزيد مؽ السعمؾمات يرجى االترال
 الجياز السركزي لإلحراء الفمدظيشي

 فمدظيؽ   -، رام هللا04.1.  ب.ص
 ( 100/102) 2982700-02: اتفى

 ( 100/102) 2982710 -02: فاكذ
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بخيج إلكتخوني
 www.pcbs.gov.ps: الرفحة االلكتخونية
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