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خالل  مؤشر غالء السعيذة طفيف عمى انخفاض
 10/0101 ،ثانيكانون شهر 

 

 انخفاضا   فمدطينفي ياسي ألسعار السدتهمك القسجل الرقم 
مقارنة  0202 ثانيكانهن خالل شهر  %1.10 مقدارهطفيفا  

، *J1في القدس %  0.20بهاقع، 0212 كانهن أولمع شهر 
في حين سجل الرقم ، **في الزفة الغربية% 2110وبسقدار 

في قظاع  %0.57ندبته  ارتفاعا  القياسي ألسعار السدتهمك 
 .غزة

 

األسعار في فمدظين يرجع بذكل  النخفاضالدبب الرئيدي 
، وأسعار %7.74أسعار الدرنيات بسقدار  النخفاضأساسي 

أسعار  ارتفاععمى الرغم من ، %5.59الدجاج الظازج بسقدار 
وأسعار الفهاكه الظازجة ، %21.0الخزروات السجففة بشدبة 

، %2144بشدبة وأسعار الخزروات الظازجة ، %2122بشدبة 
 %.1120بشدبة وأسعار البيض 

 

مع شهر  0202 ثانيكانهن سعار خالل شهر وعشد مقارنة األ
قم القياسي الر  في ارتفاع إلىتذير البيانات  0212 ثانيكانهن 

 %3.22 بهاقع ،%1.26بشدبة في فمدظين ألسعار السدتهمك 
، **في الزفة الغربية %1.26 وبشدبة ،*J1في القدس 

 .قظاع غزةفي % 0.02وبارتفاع طفيف ندبته 
 

 

الرررررلق اليياسرررري مسرررر ار السدرررر هم  عمررررى مدرررر و  
 السشاطق الفمدطيشية

* J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في 
مقارنة  0202كانهن ثاني خالل شهر % 0.20 مقداره انخفاضا  

أسعار  النخفاض، وذلك نتيجة 0212 كانهن أولمع شهر 
وأسعار السحروقات الدائمة ، %24.10 بسقدارالدرنيات 

، وأسعار %2124بسقدار " البشزين"السدتخدمة كهقهد لمديارات 
، وأسعار الفهاكه الظازجة %1144دجاج الظازج بسقدار ال

، وأسعار السحروقات الدائمة السدتخدمة كهقهد %..11بسقدار 
، وأسعار األرز بسقدار %..11بسقدار " الديزل"لمديارات 

أسعار الزيهت الشباتية بشدبة  ارتفاععمى الرغم من ، 1100%

أسعار و ، %0104، وأسعار الخزروات السجففة بشدبة %.412
ظازجة أو الحية السسا  األوأسعار ، %0111 بشدبةالبيض 

 %.1122سجسدة بشدبة السبردة أو ال
 

الزفة  سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك فيكسا 
 ثانيكانهن خالل شهر % 0.17 مقداره انخفاضا   **الغربية
 االنخفاض، نتج هذا 0212 كانهن أولمقارنة مع شهر  0202

أسعار الدجاج الظازج بسقدار  انخفاضبرهرة رئيدية عن 
أسعار الخزروات الظازجة  عمى الرغم من ارتفاع، 12121%
، %21.2، وأسعار الفهاكه الظازجة بشدبة %102.بشدبة 

، وأسعار الزيهت %.011وأسعار الخزروات السجففة بشدبة 
 %.1120الشباتية بشدبة 

 

قظاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في في حين 
مقارنة  0202 ثانيكانهن خالل شهر  %0.57ندب و ارتفاعا  

أسعار الرتفاع ، وذلك نتيجة 0212 كانهن أولمع شهر 
، وأسعار الفهاكه الظازجة %.212الخزروات السجففة بشدبة 

، %.12.، وأسعار الدجاج الظازج بشدبة %1.2.بشدبة 
، وأسعار الخزروات الظازجة %2121بيض بشدبة وأسعار ال

أسعار الدرنيات انخفاض عمى الرغم من ، %4122بشدبة 
 ،%4104بسقدار وأسعار المحهم الظازجة ، %21.76 بسقدار

 .%0142بسقدار وأسعار الزيهت الشباتية 
 

لام اليياسية مس ار السد هم  في االتجاه ال ام لحركة امر 
 0101 ثانيكانون  – 0102 ثانيكانون : لألشهرفمدطين 

 (011=  0108سشة امساس )
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 :تشويو

  عمى مدتهى ضسن عسمية التظهير في احتداب مؤشر أسعار السدتهمك
الزفة "فمدظين تم العسل عمى اعتساد الهزن الشدبي لمسشاطق الفمدظيشية 

عمى السدتهى التفريمي لسجسهعات *" J1، قظاع غزة، القدس**الغربية
، عهضا  عن الفرعية في احتداب الرقم القياسيالرئيدية و اإلنفاق 

استخدام الهزن الشدبي عمى السدتهى العام لمسشاطق، وعميه تم إعادة 
وذلك ألغراض الربط ما بين الدالسل  10/0212االحتداب لذهر 

 . وتظبيقا  لمتهصيات الدولية بهذا الخرهص الزمشية

 
 :مالحظات

 ه االحتاللالذي ضسو الجزء من محافظة القدس  ذلك تسثلالبيانات *
 .12.0 لمزفة الغربية عام د احتاللهعشهة بعيإليه  يسرائيماإل

 ه االحتاللالذي ضسو الجزء من محافظة القدس  ذلكتذسل  ال البيانات**
 .12.0 لمزفة الغربية عام عشهة بعيد احتاللهإليه  يسرائيماإل

 
 :لسزيد من الس مومات يرجى االترال

 الجهاز السركزي لإلحراء الفمدطيشي
 فمدطين   -رام هللا، 0461.  ب.ص

 ( 200/202) 2982700-02: اتفه
 ( 200/202) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
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