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جمع بيانات الفمدطيشي يؽاصل العسل عمى حراء اال

في ظل جائحة فيروس شر غالء السعيذة مؤ إنتاجو
كؽرونا 

 06/2020جدول غالء السعيذة لذير حزيران، 
 
 

 السؽاد الغذائيةمجسؽعة ساسية ضسؼ الدمع األأسعار تراجع 
ليدجل  في فمدظين ياسي ألسعار السدتيمكالقالخقم يدفع 

مقارنة مع  2020 خالل شيخ حديخان %0.47 مقداره اًا انخفاض
 في قظاع غدة، وبسقجار% 1.18 بهاقع، 2020 أيارر شو

 همقجارانخفاٍض طفيٍف بو، **في الزفة الغخبية% 0.31
 *.J1القجس في % 0.06

 

يخجع بذكل  ،األسعار في فمدظين لتخاجعالدبب الخئيدي 
، %14.15وات السجففة بسقجار أسعار الخزخ لتخاجعأساسي 

سعار الخزخوات ، وأ%7.92وأسعار الفهاكو الظازجة بسقجار 
، %2.91، وأسعار البظاطا بسقجار %4.89الظازجة بسقجار 

وأسعار األسساك الحية الظازجة أو السبخدة أو السجسجة بسقجار 
وأسعار ، %1.51، وأسعار الججاج الظازج بسقجار 2.36%

، وأسعار الغاز بسقجار %1.33البيض الظازج بسقجار 
روقات الدائمة أسعار السحعمى الخغم من ارتفاع ، 1.10%

" الجيدل"و، %8.86 ندبةب" بشدينال"السدتخجمة كهقهد لمديارات 
  .%7.57 بشدبة

 

تخاجع حاد في أسعار الخزار والفهاكو الظازجة في فمدظين؛ 
كغم،  1/شيقل 3البرل الجاف  كل من حيث بمغ متهسط سعخ

 3.5كغم، بشجورة عشاقيج حبة كبيخة 1/شيقل 2.5البظاطا 
 4كغم، مهز كبيخ الحجم 1/شيقل 4ر بمجي كغم، خيا1/شيقل
كغم، كسا تخاجع سعخ البيض 1/شيقل 2كغم، البظيخ 1/شيقل

 13كغم، والججاج الظازج 2/شيقل 14ليرل بالستهسط الى 
 .كغم1/شيقل

 

مع شيخ  2020 حديخانسعار خالل شيخ وعشج مقارنة األ
قم الكياسي الخ انخفاض إلىتذيخ البيانات  ،2019 حديخان
 %1.98 بهاقع ،%1.95بسقجار في فمدظين السدتيمك  ألسعار

 قظاع غدة،في  %1.97 بسقجارو، **في الزفة الغخبية
 .*J1 في القجس% 0.93وبسقجار 

 

الرقػ القياسي ألسعار السدتيمغ عمى مدتؽى 
 السشاطق الفمدطيشية

قطاع غزة انخفاضاًا سجل الخقم الكياسي ألسعار السدتيمك في 
مقارنة مع شيخ  2020 حديخانر خالل شو %1.18مقداره 

وات السجففة الخزخ، وذلك نتيجة النخفاض أسعار 2020 أيار
، %13.17، وأسعار البيض الظازج بسقجار %27.37بسقجار 

، وأسعار الفهاكو %8.72وأسعار الججاج الظازج بسقجار 
، وأسعار الخزخوات الظازجة بسقجار %7.66الظازجة بسقجار 

، وأسعار %5.21لظازجة بسقجار ، وأسعار المحهم ا7.05%
، %3.05األسساك الحية الظازجة أو السبخدة أو السجسجة بسقجار 

، وأسعار البظاطا بسقجار %1.71وأسعار الغاز بسقجار 
، عمى الخغم من ارتفاع أسعار السحخوقات الدائمة 1.46%

" الجيدل"، و%8.90بشدبة " البشدين"السدتخجمة كهقهد لمديارات 
 %.7.82بشدبة 

 

وخاصة في أسعار  اً سعار في قظاع غدة تخاجعًا حادسجمت األ
كل  الجواجن، البيض، والمحهم الحسخاء؛ حيث بمغ متهسط سعخ

كغم، 2/شيقل 9كغم، البيض 1/شيقل 14 الظازج الججاج من
 كغم، لحم العجل1/شيقل 50مع العظم  الظازج لحم الغشم

ضسن  كغم، كسا تخاجعت الدمع االساسية1/شيقل 35 الظازج
كل  مجسهعة الخزار والفهاكو الظازجة؛ فقج بمغ متهسط سعخ

 حبة كبيخةعشاقيج كغم، بشجورة 1/شيقل 1البرل والبظيخ  من
 3كغم، والسهز كبيخ الحجم 1/شيقل 2 والبظاطا والخيار البمجي

كغم، كسا تخاجعت أسعار الغاز لتدجل االسظهانة 1/شيقل
  .كغم12/شيقل 57بالستهسط 

 

الزفة قم الكياسي ألسعار السدتيمك في سجل الخكسا 
 2020 حديخانخالل شيخ % 0.31 انخفاضاًا مقداره **الغربية

برهرة رئيدية  االنخفاض، نتج ىحا 2020 أيارمقارنة مع شيخ 
، وأسعار %7.71بسقجار  الفهاكو الظازجةأسعار نخفاض عن ا

، وأسعار األسساك الحية %2.83الخزخوات الظازجة بسقجار 
، وأسعار %2.97 بسقجار أو السبخدة أو السجسجة الظازجة
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، وأسعار الخزخوات السجففة بسقجار %2.29البظاطا بسقجار 
، عمى الخغم من ارتفاع %0.96، وأسعار الغاز بسقجار 2.20%

" البشدين"أسعار السحخوقات الدائمة السدتخجمة كهقهد لمديارات 
يض ، وأسعار الب%7.82بشدبة " الجيدل"، و%8.53بشدبة 

  %.1.49، وأسعار الججاج الظازج بشدبة %4.92الظازج بشدبة 
 

ضسن مجسهعة الخزار تخاجعت أسعار الدمع االساسية 
رة اقل مسا ىي ولكن بهتي** في الزفة الغخبيةوالفهاكو الظازجة 

 البرل كل من عميو في قظاع غدة؛ فقج بمغ بالستهسط سعخ
والسهز كبيخ  بيخةحبة كعشاقيج بشجورة كغم، 1/شيقل 3 والبظاطا
 2كغم، البظيخ 1/شيقل 5كغم، الخيار البمجي 1/شيقل 4الحجم 
كسا تخاجع سعخ الغاز لتدجل االسظهانة بالستهسط . كغم1/شيقل
كغم، في حين ارتفع سعخ الججاج الظازج ليبمغ 12/شيقل 61

 . كغم2/شيقل 15كغم، والبيض الظازج 1/شيقل 13بالستهسط 
 

* J1القدس سجل الخقم الكياسي ألسعار السدتيمك في و
 2020 حديخانخالل شيخ % 0.06مقداره طفيفاًا انخفاضاًا 

أسعار ، وذلك نتيجة النخفاض 2020 أيارمقارنة مع شيخ 
، وأسعار الخزخوات الظازجة بسقجار %20.63بسقجار  البظاطا
، وأسعار %10.10، وأسعار الفهاكو الظازجة بسقجار 13.20%

وأسعار الديهت الشباتية ، %6.05خزخوات السجففة بسقجار ال
عمى الخغم من ارتفاع أسعار األرز حبة ، %1.19بسقجار 

السحخوقات الدائمة السدتخجمة ، وأسعار %11.54قريخة بشدبة 
بشدبة " الجيدل"، و%9.70بشدبة " البشدين"كهقهد لمديارات 

ة أو ، وأسعار األسساك الحية الظازجة أو السبخد2.94%
، وأسعار البيض الظازج بشدبة %2.61السجسجة بشدبة 

2.11.%  
 

مسا ىي عميو قبل جائحة أدنى * J1سعار في القجس ال تدال األ
تخاجعت أسعار الدمع الخئيدية ضسن مجسهعة  ، حيثكهرونا

 كل من سعخمتهسط الخزار والفهاكو الظازجة؛ حيث بمغ 
 4البمجي  م، الخياركغ1/شيقل 3البرل الجاف والبظيخ 

 5حبة كبيخة والسهز كبيخ الحجم كغم، بشجورة عشاقيج 1/شيقل
كغم، عمى الخغم من 1/شيقل 2.50كغم، والبظاطا 1/شيقل

األرز والبيض فقج  تيخاصة لدمعارتفاع بعض أسعار الدمع 

كغم ليبمغ بالستهسط  1ارتفع سعخ أرز حبة قريخة الذقحة فئة 
 .كغم2/شيقل 24.50كغم، والبيض الظازج 1/شيقل 10

 

 :تشؽيو 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 

 .ختمف السحافظات الفمدظيشيةااللكتخونية لسشافح البيع في م
 فمدظينبمغ عجد مشافح البيع التي تجسع مشيا أسعار السدتيمك في  .2

خالل ، ونظخًا لإلغالق السؤقت 2020 حديخانمشفح بيع لذيخ  3,094
لمكثيخ من السحال التجارية تظبيقًا لخظة  حديخانمن شيخ  األسبهع األخيخ

لعسمية جسع البيانات  الظهارئ في فمدظين، فقج تهزعت ندب االكتسال
 :تيكاآل

البيع عدد مشافذ  السشطقة
تػ جسع  يالت

 بياناتيا

عدد مشافذ البيع 
 مجسؽعةالغير 

لسشافذ  السئؽيةالشدبة 
 البيع السجسؽعة

 %92.85 149 1,935 **الزفة الغخبية

 %96.60 27 767 قظاع غدة

 J1* 197 19 91.20%القجس 

 %93.70 195 2,899 السجسهع الكمي

تم جسعيا لتخكيب الخقم الكياسي سعار التي عجد مذاىجات األ بمغ .3
 عخية، بمغت ندبة جسعيامذاىجة س 38,395ألسعار السدتيمك في فمدظين 

، تهزعت الشدب كاآلتي ضسن السشاطق 2020 حديخانلذيخ % 96.20
 :الفمدظيشية

عدد السذاىدات  السشطقة
 التي جسعت فعمياًا 

عدد 
السذاىدات 

 ةالسقدر

لعدد السئؽية ة الشدب
 التي جسعتالسذاىدات 

 فعمياًا 

 %95.39 1,238 25,589 **الزفة الغخبية

 %99.62 36 9,321 قظاع غدة

 J1* 2,027 184 91.68%القجس 

 %96.20 1,458 36,937 فمدطيؼ

اتباع التهصيات الجولية في تقجيخ البيانات السفقهدة والسذار ليا في  تم .4
 Group Relative)وتعج طخيقة دليل مؤشخ أسعار السدتيمك، 

Method)  من أفزل الظخق لسعالجة البيانات السفقهدة، وىي عسمية تقجيخ
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األسعار السفقهدة عمى أساس التغيخ في أسعار باقي السرادر بالشدبة لشفذ 
وأما في حالة إغالق مرجر بأكسمو برفة مؤقتة فيتم تقجيخ جسيع .  الرشف

يخ في أسعار السرادر التي تذتخك في أسعار ذلك السرجر عمى أساس التغ
 .نفذ األصشاف التي تجسع من ىحا السرجر

 Next Level)استخجام التقجيخ عمى مدتهى التجسيع األعمى  تمكسا  .5
Up in Aggregation)  في حال اختفاء رقم قياسي لسجسهعة فخعية

عمى وصهاًل الى السجسهعات الخئيدية السكهنة لمخقم أ مجسهعةكاممة أو 
 .ياسيالق

 :مالحعات
 ه االحتاللالحي ضموذلك الجدء من محافظة القجس البيانات تسثل *

 .1967 عشهة بعيج احتاللو لمزفة الغخبية عامإليو  ياإلسخائيل
 ه االحتاللالحي ضموذلك الجدء من محافظة القجس تذسل  الالبيانات **

. 1967 عشهة بعيج احتاللو لمزفة الغخبية عامإليو  اإلسخائيمي
 

 :لسزيد مؼ السعمؽمات يرجى االترال
 الجياز السركزي لإلحراء الفمدطيشي

 فمدطيؼ   -، رام هللا1647.  ب.ص
(  972/970) 2982700-02: اتفه

(  972/970) 2982710 -02: فاكذ
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بخيج إلكتخوني
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