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الفلدطيني يهاصل العمل على جمع بيانات  اإلحراء
في ظل  المنتجالرقم القياسي ألسعار انتاج مؤشر و 

 جائحة فيروس كهرونا
 

 00/0000، حزيرانر خالل شي 1أسعار المنتج في ارتفاع
 ارتفاعًا ندبتوسجل الخقم القياسي العام ألسعار السشتج 

 أيارمقارنة مع شيخ  2020 حديخانخالل شيخ % 0.35
خالل شيخ  93.58، حيث بمغ الخقم القياسي العام 2020
 سشة) 2020 أيارخالل شيخ  93.25ب مقارنة  2020 حديخان

 (.100=  2018األساس 
 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للدلع المردرة
مدمع السرجرة من اإلنتاج ل السشتج سجل الخقم القياسي ألسعار

الخقم القياسي  ، حيث بمغ%1.16 ارتفاعًا ندبتوالسحمي 
 96.54 من اإلنتاج السحمي مدمع السرجرةل السشتج ألسعار

 أيار خالل شيخ 95.44مقارنة بـ  2020 حديخانخالل شيخ 
 (.100=  2018األساس  سشة) 2020

 
 الرقم القياسي ألسعار المنتج للدلع المدتيلكة محليا  

ن سجل الخقم القياسي ألسعار السشتج لمدمع السدتيمكة محميًا م
، حيث بمغ الخقم القياسي %0.25 ارتفاعًا ندبتواإلنتاج السحمي 

خالل شيخ  93.24ألسعار السشتج لمدمع السدتيمكة محميًا 
  2020 أيارخالل شيخ  93.01ب مقارنة  2020 حديخان

 (.100=  2018األساس  سشة)
 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنذطة الرئيدية 
طة الررف الرحي وإدارة إمدادات المياه وأنذأسعار  سجمت

، والتي تذكل %3.08 ارتفاعًا ندبتو النفايات ومعالجتيا
 .من سمة السشتج% 1.69أىسيتيا الشدبية 

الزراعة والحراجة  نذاطأسعار الدمع السشتجة من  كسا سجمت
، والتي تذكل أىسيتيا %1.13 ارتفاعًا ندبتووصيد األسماك 

                                                 
1

، مخرهمًا مشيا معيشةاألسعار التي يتمقاىا السشتج من السذتخي لقاء سمعة  
اتهرة فعمى ضخيبة القيسة السزافة، أو أية ضخائب مقتظعة أخخى تهضع 

 .السذتخي، وغيخ شاممة أية تكاليف نقل

أسعار الدمع  رتفاعال من سمة السشتج، وذلك% 32.14دبية الش
نتج ىحا ، %2.68بشدبة  نذاط المحاصيل غير الدائمةضسن 
أسعار معظم الخزخاوات  ارتفاعبرهرة رئيدية عن  االرتفاع

 سعخومتهسط ، كغم/شيقل 2.34سعخ الدىخة حيث بمغ متهسط 
 2.59،  ومتهسط سعخ السمهخية كغم/شيقل 6.40الثهم الجاف 

 2.05خزخ الحمه ألا ، ومتهسط سعخ الفمفلكغم/شيقل
، كغم/شيقل 1.65، ومتهسط سعخ السمفهف األبيض كغم/شيقل

سعخ  ومتهسط، كغم/شيقل 1.75ومتهسط سعخ البظاطا 
نذاط زراعة أسعار الدمع ضسن و ، كغم/شيقل 1.63البشجورة 

 الرتفاع، وذلك %1.08 بشدبة المحاصيل الدائمة المعمرة
 6.63هسط بالست غن ىحا الشذاط حيث بمضسالتين أسعار 

ومتهسط  ،كغم/شيقل 3.02متهسط سعخ الميسهن و كغم، /شيقل
 3.54، ومتهسط سعخ الخهخ كغم/شيقل 7سعخ السذسر 

 بشدبة نذاط االنتاج الحيهانيأسعار الدمع ضسن و  ،كغم/شيقل
 2حجم  –البيض الظازج  حيث بمغ متهسط سعخ، 0.40%
 -بمجي  كختهنة، ومتهسط سعخ ماعد/شيقل 10.10 –كغم 
كغم، ومتهسط سعخ عجل بمجي حي  /شيقل 25.92 حي

أسعار الدمع عمى الخغم من انخفاض  كغم،/شيقل 15.22
 .%11.64 بسقجار نذاط صيد األسماكضسن 

 
 إمدادات الكيرباء والغاز والبخار وتكييف اليهاءأسعار سجمت 

% 9.33 والتي تذكل أىسيتيا الشدبية، %0.70 ارتفاعًا ندبتو
 .تجسشالمن سمة 

 
 التعدين واستغالل المحاجرأسعار مشتجات صشاعة سجمت  سافي

والتي ، 2020خالل شيخ حديخان % 1.01انخفاضًا مقجاره 
 .من سمة السشتج% 1.26 تذكل أىسيتيا الشدبية

 
 الرناعات التحهيلية أسعار الدمع السشتجة من وشيجت

، والتي تذكل أىسيتيا الشدبية %0.16 انخفاضًا مقجاره
أسعار  انخفاض وذلك بدبب السشتج، من سمة% 55.59

وأسعار ، %2.68بسقجار  مشتجات مظاحن الحبهبصشاعة 
، %1.13شاعة الديهت والجىهن الشباتية والحيهانية بسقجار ص

وأسعار صشع أصشاف من الخخسانة واالسسشت والجبذ بسقجار 
، وأسعار %0.80، وأسعار صشاعة السالبذ بسقجار 0.81%
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، عمى %0.47صشاعة الكيساويات والسشتجات الكيسيائية بسقجار 
فظ المحهم الخغم من ارتفاع أسعار الدمع ضسن نذاط تجييد وح

 %.1.75بشدبة 
 

 :تنهيو لمدتخدمي البيانات
وما تبعو من تجابيخ لمحج  19 – فيجكه  وباءعمى أثخ انتذار  .1

من انتذاره، فقج تم استبجال عسمية جسع البيانات ألسعار 
السختمفة من الجسع السيجاني  السشذآت الرشاعيةمن  السشتج

شذآت لمسالى الجسع عبخ الياتف والسهاقع االلكتخونية 
 .في مختمف السحافظات الفمدظيشية الرشاعية

عسمية جسع البيانات الخاصة بالدمع الدراعية والتي تجسع  .2
 .من باب السدرعة كانت مكتسمة

 السشتجالتي تجسع مشيا أسعار  السشذآت الرشاعيةبمغ عجد  .3
، ونظخًا لإلغالق السؤقت لمكثيخ من 365فمدظين في 

 الججول يهضحي فمدظين، تظبيقًا لخظة الظهارئ ف السشذآت
 :لعسمية جسع البيانات كاألتي االكتسال

 

جسعيا لتخكيب الخقم  بمغ عجد مذاىجات االسعار التي تم .4
مذاىجة  1,475في فمدظين  السشتجالقياسي ألسعار 

، 2020 حديخانلذيخ % 93سعخية، بمغت ندبة جسعيا 
 :الججول يهضح اآلتي

عدد المذاىدات  المنطقة
التي جمعت 

 فعليا  

عدد 
 المذاىدات 

 المقدرة

الندبة المئهية 
لعدد المذاىدات 
 التي جمعت فعليا  

 %93 100 1,375 فمدظين

تم اتباع التهصيات الجولية في تقجيخ البيانات السفقهدة  .5
 Group)، وتعج طخيقة األسعاروالسذار ليا في دليل 

Relative Method)  من أفزل الظخق لسعالجة البيانات
السفقهدة، وىي عسمية تقجيخ األسعار السفقهدة عمى أساس 

.  فالتغيخ في أسعار باقي السرادر بالشدبة لشفذ الرش
أما في حالة إغالق مرجر بأكسمو برفة مؤقتة فيتم تقجيخ و 

جسيع أسعار ذلك السرجر عمى أساس التغيخ في أسعار 
السرادر التي تذتخك في نفذ األصشاف التي تجسع من 

 .ىحا السرجر
كسا تم استخجام التقجيخ عمى مدتهى التجسيع األعمى  .6

(Next Level Up in Aggregation)  في حال
عمى أ  مجسهعةياسي لسجسهعة فخعية كاممة أو قرقم اختفاء 

 .وصهاًل الى السجسهعات الخئيدية السكهنة لمخقم القياسي
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المنذآت عدد  المنطقة
 التي الرناعية

منيا   جمع
 بيانات

المنذآت 
التي لم  الرناعية

 يجمع منيا بيانات

 المئهيةالندبة 
للمنذآت 

التي  الرناعية
 جمع منيا بيانات

 %98 9 356 فمدظين
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