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انخفاض الرقم القياسي ألسعار االحصاء الفلسطيني: 
 11/2020،ثانيتشرين خالل شهر  المستهلك

 

 انخفاضا   في فلسطين ياسي ألسعار المستهلكالقالرقم  سجل
مقارنة مع  2020 ثانيتشرين خالل شهر  %0.37 مقداره
، في قطاع غزة% 0.42 بواقع، 2020 تشرين أولشهر 

     في  %0.23 بمقدارو ، في الضفة الغربية**% 0.38 بمقدارو 
 .*J1القدس 

 

يرجع بشكل  ،األسعار في فلسطين النخفاضالسبب الرئيسي 
%، 4.70أسعار الفواكه الطازجة بمقدار  النخفاضأساسي 

وأسعار الدجاج %، 4.53 بمقدارأسعار الخضروات الطازجة و 
%، 2.07%، وأسعار البيض بمقدار 3.09الطازج بمقدار 

أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" و 
أسعار الخضروات  ارتفاععلى الرغم من %، 1.26بمقدار 

 %. 3.02%، وأسعار الغاز بنسبة 4.16المجففة بنسبة 
 

 كغم،1شيقل/ 4بالمتوسط الى انخفض سعر الموز ليصل حيث 
 6الى  بالمتوسط صلليسعر البندورة عناقيد حبة كبيرة و 

 13وسعر الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى كغم، 1شيقل/
 4البصل ليصل الى سعر  ارتفعفي حين  ،كغم1شيقل/
 .كغم1شيقل/

 

مع شهر  2020 ثانيتشرين سعار خالل شهر عند مقارنة األو 
قم القياسي الر  انخفاض إلىتشير البيانات  ،2019 ثانيتشرين 

 بواقع %،0.76بمقدار في فلسطين ألسعار المستهلك 
في حين سجل الرقم القياسي ، في الضفة الغربية** 1.11%

% في 0.28قطاع غزة، وبنسبة % في 0.79ارتفاعًا نسبته 
 .*J1 القدس

 

الرررررقم القياسرررري ألسررررعار المسررررتهلك قلرررر  مسررررت   المنررررا   
 الفلسطينية

 في قطاع غزة انخفاض أسعار الخضروات الطازجة والبيض
 انخفاضا  قطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 

مقارنة مع  2020 ثانيتشرين خالل شهر  %0.42 مقداره
النخفاض أسعار ، وذلك نتيجة 2020 تشرين أولشهر 

وأسعار البيض بمقدار %، 9.63الخضروات الطازجة بمقدار 
أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود %، و 4.98

وأسعار الفواكه الطازجة %، 1.07للسيارات "البنزين" بمقدار 

أسعار البطاطا بنسبة %، على الرغم من ارتفاع 1.06بمقدار 
%، وأسعار الدجاج 4.66%، وأسعار الغاز بنسبة 10.89

ضروات المجففة بنسبة أسعار الخ%، و 2.40الطازج بنسبة 
1.79.%  

 

صل لت انخفاضاً  سجلت أسعار البندورة عناقيد حبة كبيرة
وسعر البيض ليصل بالمتوسط كغم، 1شيقل/ 4بالمتوسط الى 

سعر البصل ليصل في حين ارتفع كغم، 2شيقل/ 10الى 
، كما وصل سعر اسطوانة الغاز كغم1شيقل/ 3 بالمتوسط الى

 .كغم12شيقل/ 62الى 
 

والخضروات  أسعار الدجاج الطازج والف اكه الطازجة انخفاض
 في الضفة الغربية** الطازجة

 الضفة الغربية**سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
 2020 ثانيتشرين خالل شهر % 0.38 مقداره انخفاضا  

بصورة  االنخفاض، نتج هذا 2020 تشرين أولمقارنة مع شهر 
%، 5.92الطازج بمقدار  أسعار الدجاج انخفاض رئيسية عن

%، وأسعار الخضروات 5.83وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 
أسعار المحروقات السائلة %، و 2.33الطازجة بمقدار 

وأسعار %، 1.15المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 
%، على الرغم من ارتفاع أسعار 1.11البيض بمقدار 

سعار الغاز بنسبة %، وأ5.00الخضروات المجففة بنسبة 
2.37.% 

 

 12الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى كل من سعر  انخفض
البندورة عناقيد و كغم، 1شيقل/ 4الموز ليصل الى و كغم، 1شيقل/

كغم، 2شيقل/ 17البيض الى و كغم، 1شيقل/ 7حبة كبيرة الى 
 4الى بالمتوسط سعر البصل ليصل ارتفع في حين 

 64اسطوانة الغاز الى ، كما وصل سعر كغم1شيقل/
 .كغم12شيقل/

 

في  أسعار الف اكه الطازجة والخضروات الطازجة انخفاض
 *J1القدس 

* J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
 2020 ثانيتشرين خالل شهر % 0.23 مقداره انخفاضا  

 النخفاض، وذلك نتيجة 2020 تشرين أولمقارنة مع شهر 
%، وأسعار الخضروات 6.83الطازجة بمقدار أسعار الفواكه 

أسعار المحروقات السائلة %، و 6.63الطازجة بمقدار 
وأسعار %، 1.53المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 
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%، على الرغم من ارتفاع أسعار 1.01األرز بمقدار 
%، وأسعار البيض بنسبة 21.60الخضروات المجففة بنسبة 

%، وأسعار الدجاج 2.06بنسبة  %، وأسعار الغاز2.11
 %.1.39الطازج بنسبة 

 

 4ليصل بالمتوسط الى الموز كل من سعر  انخفض
 7صل الى ليالبندورة عناقيد حبة كبيرة كغم، و 1شيقل/
 5سعر البصل ليصل الى في حين ارتفع كغم، 1شيقل/
 25وسعر البيض ليصل بالمتوسط الى كغم، 1شيقل/
سعر و كغم، 1شيقل/ 19 الىليصل سعر الدجاج و ، كغم2شيقل/

 .كغم12شيقل/ 123 الى اسطوانة الغاز
 

 تن يه لمستخدمي البيانات:
وما تبعه من تدابير  19 –كورنا  فيروسعلى أثر انتشار  .1

للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات ألسعار 
 إلىالمستهلك من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني 

الجمع عبر الهاتف والمواقع االلكترونية لمنافذ البيع في مختلف 
 المحافظات الفلسطينية.

بلغ عدد منافذ البيع التي تجمع منها أسعار المستهلك في  .2
توزعت و ، 2020 ثانيتشرين منفذ بيع لشهر  2676 فلسطين

 :كاآلتينسب االكتمال لعملية جمع البيانات 

عدد منافذ  المنطقة

البيع التي 

تم جمع 

 بياناتها

عدد منافذ 

البيع غير 

 مجموعةال

 المئويةالنسبة 

لمنافذ البيع 

 المجموعة

الضفة 

 الغربية**
1,707 85 95% 

 %97 23 686 قطاع غزة

 J1* 123 52 70%القدس 

المجموع 

 الكلي
2,516 160 94% 

تستثنى كافة منافذ البيع الخدماتية من جمع بياناتها لشهر  .3
 وذلك ألن وتيرة جمعها ربعية. 2020 ثانيتشرين 

تم جمعها لتركيب الرقم سعار التي عدد مشاهدات األ بلغ .4
مشاهدة  38,395القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين 

، 2020 ثانيتشرين % لشهر 97عرية، بلغت نسبة جمعها س
 توزعت النسب كاآلتي ضمن المناطق الفلسطينية:

عدد  المنطقة

المشاهدات 

 التي جمعت

 فعليا  

عدد 

المشاهدات 

 ةالمقدر

المئوية النسبة 

لعدد المشاهدات 

 التي جمعت

 فعليا  

الضفة 

 الغربية**
26,024 803 97% 

 %99 121 9,236 قطاع غزة

 J1* 1,923 288 87%القدس 

 %97 1,212 37,183 فلسطين

اتباع التوصيات الدولية في تقدير البيانات المفقودة تم  .5
والمشار لها في دليل مؤشر أسعار المستهلك، وتعد طريقة 

(Group Relative Method)  من أفضل الطرق لمعالجة
البيانات المفقودة، وهي عملية تقدير األسعار المفقودة على 

الصنف.  أساس التغير في أسعار باقي المصادر بالنسبة لنفس 
وأما في حالة إغالق مصدر بأكمله بصفة مؤقتة فيتم تقدير 
جميع أسعار ذلك المصدر على أساس التغير في أسعار 
المصادر التي تشترك في نفس األصناف التي تجمع من هذا 

 المصدر.
استخدام التقدير على مستوى التجميع األعلى تم كما  .6

(Next Level Up in Aggregation) فاء في حال اخت
رقم قياسي لمجموعة فرعية كاملة أو مجموعة أعلى وصواًل الى 

 .المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي

 مالحظات:
*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 
االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

1967. 
الجزء من محافظة القدس والذي **البيانات ال تشمل ذلك 

ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية 
 .1967عام 
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 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -، رام هللا1647ص.ب.  

 ( 972/970) 2982700-02هاتف: 

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300مجاني:  خط

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/

