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 إنتاججمع بيانات والفمدطيني يهاصل العمل عمى  اإلحراء
في ظل جائحة فيروس  الرقم القياسي ألسعار الجممةمؤشر 
 كهرونا

 

الربع خالل  1سعار الجممةالرقم القياسي أل انخفاض
 2020من العام  الثاني

 

 مقجاره ااخخاااًا سجل الخقم القياسي العام ألسعار الجسمة 
 األولالخبع بمقاراة  2020 يالثانخالل الخبع % 0.61
 124.00، حيث بمغ الخقم القياسي العام ألسعار الجسمة 2020

خالل الخبع  124.77مقاراة بـ  2020 الثاايخالل الخبع 
 (.100 = 2007سشة األساس ) 2020 األول

 

الرقم القياسي ألسعار الجممة لمدمع المحمية 
 اًا ااخخاضة سجل الخقم القياسي ألسعار الجسمة لمدمع السحمي

، حيث بمغ الخقم القياسي ألسعار الجسمة لمدمع %0.75 مقجاره
بـ  مقاراة 2020 الثاايخالل الخبع  128.64السحمية 

 = 2007 سشة األساس) 2020 األولخالل الخبع  129.61
100 .)

 

الرقم القياسي ألسعار الجممة لمدمع المدتهردة 
 ااخخاااًا تهردة سجل الخقم القياسي ألسعار الجسمة لمدمع السذ

، حيث بمغ الخقم القياسي ألسعار الجسمة لمدمع %0.38 مقجاره
              ةمقارن  2020 الثاايخالل الخبع  120.01السدتهردة 

         سشة األساس) 2020 األولخالل الخبع  120.47بـ 
2007 = 100 .)

 
 

حركة أسعار الجممة ضمن األنذطة الرئيدية  
 التعدين واستغالل المحاجر نذاط منالدمع ضأسعار سجمت 

 منتجات سجمت أسعار، كسا %1.76ااخخاااًا مقجاره 
، اتيجة %1.06ااخخاااًا مقجاره  الرناعات التحهيمية

صشع شاط الدمع اسن بعض األاذظة كنأسعار  الاخخاض
                                                 

1
السدتعسمة إلى تجار التجدئة سهاء  سعخ إعادة البيع لمدمع الججيجة أو  

بغخض االستهالك أو إعادة االستخجام في السجاالت الرشاعية أو التجارية 
أو السؤسدية أو السهشية، حيث يذسل سعخ الجسمة اخيبة القيسة السزافة 

 .وأجهر الشقل

واذاط مشتجات اإلسسشت  ،%15.35المحهم ومشتجاتها بسقجار 
الف الحيهااية بسقجار ، واذاط األع%5.41والجبذ بسقجار 

واذاط  ،%2.13واذاط الدجاج ومشتجاته بسقجار ، 3.22%
، واذاط السالبذ الجاهدة %1.73بسقجار صشع السذخوبات 

، %1.02واذاط مشتجات الجمهد بسقجار ، %1.46بسقجار 
ارتخعت في السقابل ، %0.98واذاط مشتجات األلبان بسقجار 

الهرق  كشذاطلع اسن بعض األاذظة األخخى أسعار الذ
 بشدبة ، واذاط األثاث%2.63بشدبة ومشتجات الهرق 

، %0.96واذاط مشتجات طحن الحبهب بشدبة ، 0.91%
 %.0.42بشدبة واذاط مشتجات السظاط والبالستيك 

 
ارتخاعاًا صيد األسماك  نذاط لت أسعار الدمع اسنفيسا سج
 األولمقاراة بالخبع  2020 الثاايخالل الخبع  %7.41ادبته 
 ارتخاعاًا  الزراعة نذاط أسعار الدمع اسن سجمت، كسا 2020
 اسن اذاط أسعار الدمع الرتخاعاتيجة ، وذلك %0.35 ادبته

متأثخةًا بارتخاع أسعار الخهاكه ، %0.56 بشدبة زراعة المحاصيل
، عمى الخغم من ااخخاض أسعار %19.94الظازجة بشدبة 

شاط ن وسجل، %7.79الخزخوات الظازجة والسجخخة بسقجار 
 بااخخاض ، متأثخاًا %0.10 ااخخاااًا مقجاره تربية الحيهان

 .%0.81 بسقجار السشتجات الحيهاايةأسعار 
 

 :تنهيه لمدتخدمي البيانات
وما تبعه من تجابيخ لمحج من  19  –فيجكه وباءعمى أثخ ااتذار  .1

من مشافح البيع  جسمةلية جسع البيااات ألسعار الااتذاره، فقج تم استبجال عم
الجسع عبخ الهاتف والسهاقع االلكتخواية  إلىالسختمخة من الجسع السيجااي 

 .لسشافح البيع في مختمف السحافظات الخمدظيشية
 430فمدظين في  الجسمةبمغ عجد مشافح البيع التي تجسع مشها أسعار  .2

ل ، واظخاًا لإلغالق السؤقت لمكثيخ من السحا2020 الثاايلمخبع مشخح بيع 
االكتسال لعسمية  الججول يهاحالتجارية تظبيقاًا لخظة الظهارئ في فمدظين، 

 :جسع البيااات كاألتي

عدد منافذ البيع  المنطقة
منها   التي جمع

 بيانات

عدد منافذ البيع 
 جمعيالتي لم 

 منها بيانات

لمنافذ البيع  ويةئالمالندبة 
 جمع منها بياناتالتي 

 %89 48 382 فمدظين
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التي تم جسعها لتخكيب الخقم القياسي  األسعارمذاهجات بمغ عجد  .3
مذاهجة سعخية، بمغت ادبة جسعها  3,543في فمدظين  الجسمةألسعار 

 :، الججول يهاح اآلتي2020 لمخبع الثااي% 89

عدد المذاهدات  المنطقة
 التي جمعع فعمياًا 

عدد المذاهدات 
 ةالمقدر

وية لعدد ئالندبة الم
 لياًا المذاهدات التي جمعع فع

 %89 374 3,169 فمدظين

التهصيات الجولية في تقجيخ البيااات السخقهدة والسذار لها في  إتباعتم  .4
من أفزل  (Group Relative Method)، وتعج طخيقة األسعاردليل 

الظخق لسعالجة البيااات السخقهدة، وهي عسمية تقجيخ األسعار السخقهدة عمى 
وأما في .  بالشدبة لشخذ الرشف أساس التغيخ في أسعار باقي السرادر

حالة إغالق مرجر بأكسمه برخة مؤقتة فيتم تقجيخ جسيع أسعار ذلك 
السرجر عمى أساس التغيخ في أسعار السرادر التي تذتخك في اخذ 

 .األصشاف التي تجسع من هحا السرجر
 Next Level)تم استخجام التقجيخ عمى مدتهى التجسيع األعمى كسا  .5

Up in Aggregation)  في حال اختخاء رقم قياسي لسجسهعة فخعية
السجسهعات الخئيدية السكهاة لمخقم  إلىعمى وصهالًا أ مجسهعةأو كاممة 

. القياسي

 :لمزيد من المعمهمات يرجى االترال
 الجهاز المركزي لإلحراء الفمدطيني

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

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

  diwan@pcbs.gov.ps: بخيج إلكتخواي
 www.pcbs.gov.ps: الرخحة االلكتخواية

 

 
 
 

 

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

