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 تقديم
تعتبر دراسة أسعار المستهلك من أهم البحوث االحصائية في مختلف 

الرقم القياسي  االحصاء الفلسطيني بنشر مؤشر وقد شرع .دول العالم
 ةشهري بدورية لمعيشةمؤشر غالء اأو ما يعرف ب ألسعار المستهلك

اإلجابة على أهم األسئلة التي في هذه النشرة سيتم  .6991منذ العام 
القياسي ألسعار  على الرقم القارئيتعّرف  يمكن أن خاللهامن 

 .العملية الحياةالمستهلك وكيفية استخدامه في 
 

 ما هو الرقم القياسي ألسعار المستهلك؟
ر التغيّ يقيس إذ  ،أسعار المستهلكفي  هو أداة إحصائية لرصد التغّير 

 والمسكنتحتوي على خليط من أسعار السلع الغذائية  سلةأسعار  في
في  وخدمات الترفيه وغيرها الطبية والخدماتوالمالبس والمواصالت 

 .فترة زمنية محددة وغالبًا ما تكون سنة
 

 ؟ح الرقم القياسي ألسعار المستهلكأهداف مسما هي 
  ىعل سعار واألرقام القياسية للمستهلكألاعن توفير بيانات 

 .والضفة الغربية وغزةمستوى فلسطين 
 معرفة حجم التضخم في األسعار سواء كانت محلية أو مستوردة. 
 االحصاءات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين  توفير

 .والمهتمين باالقتصاد الوطني
 نية الفلسطي الحسابات القومية إحصاءات المساهمة في إعداد

   .باألسعار الثابتة
 كيف يتم تحديد سلة المستهلك؟

بإجراء مسح ميداني الفلسطيني  يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء
تحديد  المسح يتمهذا خالل من متخصص لعينة ممثلة من األسر، 

وتضم سلة ، وبالتالي سلة المستهلك الفلسطينية لألسرنمط اإلنفاق 
 لتعكستم مراقبتها بشكل دوري سلعة وخدمة ي 156المستهلك حوالي 

 .الفلسطينية انفاق األسر نمط
 
 

 جمع أسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك؟ت من أين
ليتم من خاللها  (مصدر 0666)  تم اختيار عينة ممثلة للمصادر

أسعار السلع والخدمات المختلفة بطريقة تحقق تغطية كاملة  جمع
، ومن ستهلك في فلسطينالم سلةخل ضمن لجميع السلع التي تد

عينة المصادر تم اختيارها من المدن الرئيسية داخل  الجدير ذكره أنّ 
ين وقد روعي في اختيار هذه المصادر أن تكون ممثلة للتبا. فلسطين

 .الذي يمكن أن يحدث في األسعار
 

 ما هي آلية جمع أسعار المستهلك؟
التي  خصيةتجمع بيانات أسعار المستهلك عن طريق المقابالت الش

محالت ك المصادر المختلفة زيارة يتم ،من الباحثينمدّرب فريق يجريها 
ماركت، ومحالت بيع  ، والسوبرالبقالةوأسواق البيع بالتجزئة مثل 

األقمشة والمالبس، والمطاعم، ومؤسسات الخدمات العامة والمدارس 
 .لجمع أسعار السلع والخدمات في السلة والعياداتالخاصة 

 

سرعة  يراعتسعيرات تند استيفاء أسعار المستهلك بأن تجمع روعي ع
هذه التسعيرات . ر الحاصل على سعر السلعة أو الخدمةووتيرة التغيّ 

المصادر داخل المدينة على  زيارة من خالل مدار الشهر عة علىموزّ 
أربعة أسابيع، ليتم رصد األسعار للسلعة الواحدة في فترات مختلفة من 

 . الشهر
 

 ؟ب الرقم القياسي ألسعار المستهلكساآلية احت ما هي
 الشهيرة السبيرمعادلة  باتباعالقياسي  تتم عملية احتساب الرقم
(Laspeyres index)  والمعروفة بالترجيح بكميات سنة األساس

وحسب الصيغة المذكورة، يتم حساب الرقم (. المناسيب المرجحة)
تم احتساب متوسط ، ومن ثم ي(منسوب السعر)القياسي لكل سلعة 

المناسيب ويتم ترجيحها بكميات سنة األساس لكل مجموعة إلى أن 
 .نصل إلى حساب الرقم القياسي العام

 
 



 ؟المستهلك والخدمات في سلة السلع أوزانكيف تُبنى 
الركيزة األساسية التي يقوم عليها  أو األهمية النسبية تعتبر األوزان

 نفق من قبل األسرعن نسبة ما ي   رتعبّ نظام األرقام القياسية، حيث 
االنفاق  مجموع لىإعلى كل مجموعة متجانسة من السلع والخدمات 

 .لألسرالكلي 
هذه األوزان تختلف من مستهلك آلخر ومن مجتمع آلخر حسب نمط 
اإلنفاق، ويمكن ألي مجموعة بناء األوزان التي تعكس النمط األقرب 

القياسي ألسعار المستهلك في  الستهالكها، وقد تّم بناء أوزان الرقم
فلسطين لتعكس واقع االنفاق لكافة شرائح المجتمع من ريف وحضر 

 .الخ... ومخيم وأغنياء وفقراء
 

احتسبت األهمية النسبية للسلع والخدمات ألسعار المستهلك باالعتماد 
. 0666 و 0662لعامي إنفاق واستهالك األسرة  على نتائج مسح

 لتوزيع النسبي ألوزان الترجيح لمجموعاتاح أدناه يوضّ  والجدول
 :الرئيسيةنفاق اإل

 السنوات أقسام اإلنفاق الرئيسية
4112 4101 

 35.02 38.52 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة
 4.31 4.77 المشروبات الكحولية والتبغ
 6.29 6.95 األقمشة والمالبس واألحذية

 8.87 9.77 المسكن ومستلزماته
 5.36 5.56 ث والمفروشات والسلع المنزليةاألثا

 3.93 4.31 الخدمات الطبية
 13.83 13.30 النقل والمواصالت

 3.55 3.88 االتصاالت
 2.07 1.55 السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

 3.39 3.70 خدمات التعليم
 1.92 2.13 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 11.48 5.55 سلع وخدمات متنوعة
 100.00 100.00 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

 ؟ت الرقم القياسي ألسعار المستهلكاستخداماما هي 
يستخدم مؤشر أسعار المستهلك لمجموعة كبيرة من األغراض من 

 : أهمها
 عانات الضمان االجتماعي  تعديل األجور واإلعانات الحكومية وا 

التغيرات في تكلفة  ى معبما يتماشللتعويض جزئيًا أو كليًا 
 .  المعيشة

  توفير مؤشر لقياس تضخم األسعار للقطاع األسري برمته، حيث
اإلنفاق االستهالكي  فيتضخم اليستخدم المؤشر إلزالة أثر 

الحسابات القومية احصاءات النهائي لألسر المعيشية في 
 . وتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات األسعار

 رقم القياسي لألسعار وسيلة مباشرة في التعرف على القوة يمثل ال
الشرائية للنقود، حيث تتناسب القوة الشرائية للنقود تناسبًا عكسيًا 

 . مع الرقم القياسي لألسعار
  يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع التي يتم

التعامل بها في األسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على 
 .وظروف األسواق وتكاليف المعيشة جاهات األسعارات

 

 كيف يتم حساب معدل التضخم؟
الرقم القياسي ر في باستخدام معدل التغيّ يحسب معدل التضخم السنوي 

معدل التضخم خالل العام  يتم احتساب، مثاًل CPI سعار المستهلكأل
 :كاآلتي 0666

 
 

 
 

 
 
 

الرقم القياسي ألسعار  هماأعاله  في المعادلة CPI2009 و CPI2010 :مالحظة
 .  (666= 0662سنة ) وذلك بأساس 0669، 0666المستهلك في فلسطين للعامين 

 

 ؟التالي الرقم القياسي نفّسريمكن أن كيف 
 

 
 

% 27.85قد ارتفعت بنسبة  0662هذا يعني أن األسعار خالل العام 
يلزم كان ه لو فرضنا أنّ ، ف0662بالمقارنة مع مستوى األسعار في عام 

، 0662في العام  السلع االستهالكيةمن محددة شيقل لشراء سلة  666
 . شيقالً  627.85نحتاج  0662نفسها في العام  فلشراء السلة

 

غالء كيف يمكن استخدام مؤشر أسعار المستهلك لحساب نسبة 
 المعيشة لتعديل الرواتب واألجور؟

خالل  شيقل 0666 مقداره راتباً  يتقاضىلموظف توضيح ذلك سيتم 
 :كما في الجدول 0668 العام

 

 السنة
الرقم 
 القياسي

معدل 
 التضخم
)%( 

 (بالشيقل) بعد التعديل الدخلمقدار 

 (معدل التضخم × السابق الراتب+ )  السابق الراتب

0667 121.0
1 

9.89 0666 ( +0666 × 9.79   )%    = 2198 
0669 124.3

4 
2.75 0697 ( +0697 × 0.85)%       = 

 
2258 

0666 129.0
0 

3.75 0057 ( +0057 × 2.85  )%     = 2343 
0666 132.7

1 
2.88 0222 ( +0222 × 0.77   )%    = 2410 

0660 136.4
0 

2.78 0266 ( +0266 × 0.87=       )% 2477 
0662 138.7

5 
1.72 0288 ( +0288 × 6.80=       )% 2520 

 

 طينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلس
 .فلسطين - رام اهلل 0421: ب.ص

 2700  298 2 (970/972): هاتف
 2710  298 2 (970/972): فاكس

 0011011011: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكتروني

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

أعلى منها خالل العام  4101سعار خالل العام األ أنّ وهذا يعني 
 %0.13بمقدار  4112

 000.13=  4100 الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل العام 
 (000= 4002سنة األساس ) 
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