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احصاءات االسعار

:تجربة فلسطين في جمع اسعار المستهلك

:المناطق والتمثيل الجغرافي في اختيار المصادر
.تجمع األسعار من مراكز المدن الرئيسية دون االريافأل

 .تم تقسيم المناطق الى شمال ووسط وجنوب االراضي الفلسطينية
مدينة   12تم اختيار المدن الرئيسية لتمثل هذه التجمعات والبالغ عددها 

.رئيسية
ضمن المدينة الواحدة تم تقسيمها الى عدة مناطق تمثل المركز  

.والضواحي
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احصاءات االسعار

السلعية :الفئات ي :ا ا
تم تصنيف السلع حسب نظام تصنيف السلع حسب الغرض من االستخدام، والذي  

.  مجموعة رئيسية 12يقسم السلع إلى  ى إ ع م يي ي ر و ج
تم اختيار الفئات السلعية والسلع ضمن المجموعات الرئيسية بناء على مسوح  

.  انفاق واستهالك االسرة
2004سنة أساس تم تحديثها لتصبح العام  1996اعتمدت سنة 

.2010جاري العمل حاليا لتحديثها لتصبح عام  م ح ي
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راحصاءات االسعار ء
:مصادر جمع البيانات

نة خالل ا ال ل ل ال ز ت ت انات ال ا خ ا فيما يخص مصادر جمع البيانات تم توزيع السلع على المصادر من خالل عينةف
:مستهدفة تتوفر فيها السلع المطلوبة مع ضمان التمثيل

الواحدة المدينة ضمن الجغرافية المواقع آافة على السلع مصادر بتوزيع و الجغرافي ي  ن  ي  ر ج ع  و ى   ع  ر  وزيع  ي ب ر ج
.  تمثيل آافة احجام المصادر ضمن تلك التقسيمات

:من حيث دورية ووتيرة جمع االسعار تم تقسيم السلع إلى مجموعات بناء على
الدورية المطلوبة  

وتيرة التغير في االسعار 
ناك ث اخ ال كا الخ ة فت ذ التذ ا الت :  مستوى التباين والتذبذب من فترة الخرى ومن مكان الى اخر بحيث هناكت



احصاءات االسعار

:دورية جمع االسعار للسلع والخدمات
دينة ال ن ض در ن اآثر ن ع ب ا بشكل عارها ا ع تج سلع تجمع اسعارها بشكل اسبوعي من اآثر من مصدر ضمن المدينةلع

.  الواحدة مثل المواد الغذائية
األولى من ثباتا اآثر وهي شهري بشكل تجمع .واسعار تجمع بشكل شهري وهي اآثر ثباتا من األولىواسعار

.سلع تجمع اسعارها بشكل ربعي خالل العام مثل الخدمات
الجامعي التعليم اقساط مثل سنوي نصف بشكل اسعارها تجمع .سلع تجمع اسعارها بشكل نصف سنوي مثل اقساط التعليم الجامعيسلع

.سلع تجمع اسعارها بشكل سنوي وهي االآثر ثباتا مثل اسعار السيارات

سيتم التطرق للتجربة الفلسطينية بشكل تفصيلي، آما سيتم تقديم مثال تطبيقي  
ألسعار القياسي الرقم تجربة استعراض خالل من العمل، مراحل رلكافة ي أل ي م  ر جرب  رض  ل  ن  ل  ل  ر  

.المستهلك
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ا اال ل ا اش اال ل ا شكرا لحسن االستماعشكرا لحسن االستماعش


