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الرقم القياسي ألسعار  انخفاض :الفلسطينيالحصاء ا
   01/2021،ثانيكانون خالل شهر  المستهلك

 

 ا  نخفاضا في فلسطين ياسي ألسعار المستهلكالقالرقم  سجل
مقارنة مع شهر  2021 كانون ثانيخالل شهر  %0.67 مقداره

مقدار ب، و قطاع غزةفي % 1.52 بواقع، 2020 كانون أول
في القدس  %0.26 بمقدارو ، الضفة الغربية** في% 0.49

J1*. 
 

يرجع بشكل  ،األسعار في فلسطين النخفاضالسبب الرئيسي 
%، 17.51الخضروات الطازجة بمقدار أسعار  نخفاضالأساسي 

%، وأسعار الدجاج الطازج 15.94وأسعار البطاطا بمقدار 
%، وأسعار 3.53%، وأسعار البيض بمقدار 5.71بمقدار 

%، على الرغم من ارتفاع 1.64الخضروات المجففة بمقدار 
أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "بنزين" 

%، وأسعار األسماك 1.58ديزل" بنسبة %، و"ال2.22بنسبة 
 %.0.76الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 

 

 13الدجاج أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛  انخفضت
كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة 2شيقل/ 14.5كغم، البيض 1شيقل/

كغم، 1شيقل/ 3كغم، خيار بيوت بالستيكية وبطاطا 1شيقل/ 4
 كغم.1/شيقل 3.5بصل 

 

مع شهر  2021 كانون ثانيسعار خالل شهر عند مقارنة األو 
قم القياسي الر  انخفاض إلىتشير البيانات  ،2020 ثانيكانون 

 %1.13 بواقع %،0.59بمقدار في فلسطين ألسعار المستهلك 
 وبمقدار، الضفة الغربية**% في 0.47 ، وبمقدارقطاع غزةفي 

 .*J1القدس  % في0.29
 

القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق الرقم 
 الفلسطينية

 ا  نخفاضا قطاع غزةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
مقارنة مع شهر  2021 ثانيكانون خالل شهر % 1.52 مقداره

 بصورة رئيسية عن االنخفاض، نتج هذا 2020 كانون أول
روات %، وأسعار الخض28.60بمقدار البطاطا أسعار  انخفاض

%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 18.78الطازجة بمقدار 
%، على الرغم من 5.68%، وأسعار البيض بمقدار 15.17

ارتفاع أسعار األسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 

%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 1.94
أسعار %، و 1.40% و"البنزين" بنسبة 1.63"الديزل" بنسبة 

 %.1.03الفواكه الطازجة بنسبة 
 

لتبلغ بالمتوسط؛  السلع التالية في قطاع غزةأسعار  انخفضت
كغم، بندورة عناقيد 2شيقل/ 10كغم، البيض 1شيقل/ 13الدجاج 

 2كغم، خيار بيوت بالستيكية والبطاطا 1شيقل/ 3حبة كبيرة 
 كغم.1شيقل/

 

 الضفة الغربية**سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
مقارنة  2021 ثانيكانون خالل شهر  %0.49 مقداره انخفاضا  

النخفاض أسعار ، وذلك نتيجة 2020 كانون أولمع شهر 
%، وأسعار البطاطا بمقدار 16.90الخضروات الطازجة بمقدار 

سعار %، وأ3.27%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.60
%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.91البيض بمقدار 

%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة 1.89
وأسعار %، 1.64المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 

 .%1.43"البنزين" بنسبة 
 

لتبلغ  الضفة الغربية**في  انخفاضا  سجلت أسعار السلع التالية 
كغم، 2شيقل/ 16كغم، البيض 1شيقل/ 12الدجاج بالمتوسط؛ 

كغم، خيار بيوت 1شيقل/ 4بصل البندورة عناقيد حبة كبيرة و 
 كغم.1شيقل/ 3بالستيكية وبطاطا 

 

 ا  انخفاض* J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
مقارنة مع شهر  2021 ثانيكانون خالل شهر % 0.26 مقداره

النخفاض أسعار الخضروات تيجة ، وذلك ن2020 كانون أول
%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 18.48الطازجة بمقدار 

%، وأسعار 3.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 9.74
%، وأسعار األسماك الحية طازجة أو مبردة 2.20البطاطا بمقدار 

%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.79أو مجمدة بمقدار 
 %.1.00الدجاج الطازج بمقدار  %، وأسعار1.23

 

لتبلغ بالمتوسط؛  *J1أسعار السلع التالية في القدس  انخفضت
كغم، بندورة 1شيقل/ 62لحم العجل  كغم،1شيقل/ 18الدجاج 

كغم، خيار بيوت بالستيكية والبصل 1شيقل/ 5عناقيد حبة كبيرة 
 كغم.1شيقل/ 3كغم، البطاطا 1شيقل/ 4والليمون والبرتقال 
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 تنويه لمستخدمي البيانات:
وما تبعه من تدابير للحد من  19 –كورنا  فيروسعلى أثر انتشار  .1

انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات ألسعار المستهلك من 
الجمع عبر الهاتف والمواقع  إلىمنافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني 

 االلكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.
 فلسطينبلغ عدد منافذ البيع التي تجمع منها أسعار المستهلك في  .2

توزعت نسب االكتمال و ، 2021 ثانيكانون منفذ بيع لشهر  2,676
 :تيكاآللعملية جمع البيانات 

عدد منافذ  المنطقة

تم  يالبيع الت

 جمع بياناتها

عدد منافذ 

البيع غير 

 مجموعةال

 المئويةالنسبة 

لمنافذ البيع 

 المجموعة

الضفة 

 الغربية**
1,699 93 95% 

 %99 10 699 قطاع غزة

 J1* 125 50 71%القدس 

المجموع 

 الكلي
2,523 153 94% 

كانون تستثنى كافة منافذ البيع الخدماتية من جمع بياناتها لشهر  .3
 وذلك ألن وتيرة جمعها ربعية. 2021 ثاني

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

، توزعت النسب كاآلتي ضمن 2021 ثانيكانون لشهر % 97 جمعها
 المناطق الفلسطينية:

عدد  المنطقة

المشاهدات 

التي جمعت 

 فعليا  

عدد 

المشاهدات 

 ةالمقدر

المئوية النسبة 

لعدد المشاهدات 

 فعليا   التي جمعت

الضفة 

 الغربية**
26,113 714 97% 

 %99 48 9,309 قطاع غزة

 J1* 1,839 372 83%القدس 

 %97 1,134 37,261 فلسطين

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

Method)  من أفضل الطرق لمعالجة البيانات المفقودة، وهي عملية
تقدير األسعار المفقودة على أساس التغير في أسعار باقي المصادر 

الصنف.  وأما في حالة إغالق مصدر بأكمله بصفة بالنسبة لنفس 

مؤقتة فيتم تقدير جميع أسعار ذلك المصدر على أساس التغير في 
أسعار المصادر التي تشترك في نفس األصناف التي تجمع من هذا 

 المصدر.
 Next)استخدام التقدير على مستوى التجميع األعلى  تمكما  .6

Level Up in Aggregation) فاء رقم قياسي في حال اخت
على وصوال  الى المجموعات أ  مجموعةلمجموعة فرعية كاملة أو 

 .الرئيسية المكونة للرقم القياسي

 مالحظات:
 ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات تمثل *

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل
ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات **

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي االحتالل
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