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 مؤشر غالء السعيذة انخفاض: االحراء الفمدطيشي
 23/3122، كانون أولخالل شهر 

 

 انخفاضا   فمدطينفي ياسي ألسعار السدتهمك القسجل الرقم 
مقارنة مع شهر  9113 كانهن أولخالل شهر  %1.32 مقداره

في ، **في الزفة الغربية%  0.60بهاقع، 9113 تذرين ثاني
ندبته  ارتفاعا  حين سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك 

في  %0.06 وبارتفاع طفيف ندبته ،*J1في القدس % 0.54
 .قظاع غزة

 

األسعار في فمدظين يرجع بذكل  النخفاضالدبب الرئيدي 
، %7.07ار الفهاكه الظازجة بسقدار أسع النخفاضأساسي 

، وأسعار البيض بسقدار %5.62وأسعار الدجاج الظازج بسقدار 
عمى الرغم ، %95.9وأسعار الزيهت الشباتية بسقدار ، 2.77%
، وأسعار %31.54درنيات بشدبة أسعار ال ارتفاعمن 

، وأسعار الخزروات %5.70الخزروات السجففة بشدبة 
 %.3.49بشدبة      ، وأسعار الغاز %4.50الظازجة بشدبة 

 

مع شهر  9113 كانهن أولسعار خالل شهر وعشد مقارنة األ
قم القياسي الر  في ارتفاع إلىتذير البيانات  9112 كانهن أول

 %1.85 بهاقع ،% 1.58بشدبة في فمدظين ألسعار السدتهمك 
، **في الزفة الغربية %1.43 وبشدبة ،*J1في القدس 

 .قظاع غزةفي % 0.06وبارتفاع طفيف ندبته 
 

القياسرررري رسررررتار السدرررروهم   مرررر  مدرررروو  الررررر   
 السشاطق الفمدطيشية

 

 **الزفة الغربية سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في
مقارنة  9113 كانهن أولخالل شهر % 0.60 مقداره انخفاضا  

برهرة  االنخفاض، نتج هذا 9113 ثانيتذرين مع شهر 
، %14.10أسعار الفهاكه الظازجة بسقدار  انخفاضرئيدية عن 

، وأسعار الزيهت الشباتية %5.24وأسعار الدجاج الظازج بسقدار 
، عمى الرغم %1.85، وأسعار البيض بسقدار %3.69بسقدار 

، وأسعار الغاز بشدبة %6.95أسعار الدرنيات بشدبة  من ارتفاع
، وأسعار %3.32، وأسعار الخزروات السجففة بشدبة 5.96%

 %.3.12بشدبة     الخزروات الظازجة 

 

القدس سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في  في حين
J1 * 9113 كانهن أولخالل شهر % 0.54 ندبوو ا  ارتفا 

 الرتفاع، وذلك نتيجة 9113 ثانيتذرين مقارنة مع شهر 
، وأسعار الخزروات السجففة %40.00الدرنيات بشدبة أسعار 
كهقهد  السحروقات الدائمة السدتخدمة، وأسعار %10.78بشدبة 

، وأسعار الفهاكه الظازجة %3.50بشدبة " البشزين"لمديارات 
كهقهد  ةالسدتخدم السحروقات الدائمةوأسعار ، %2.09بشدبة 

ى الرغم من انخفاض عم، %15.3بشدبة " الديزل"لمديارات 
، وأسعار الزيهت الشباتية بسقدار %4.08أسعار البيض بسقدار 

 .%95.1ر ، وأسعار خدمات التعميم بسقدا4.05%
 

قظاع غزة ارتفاعا  سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في 
مقارنة مع  9113 كانهن أولخالل شهر  %0.06ندبوو طفيفا  
الرتفاع أسعار الدرنيات ، وذلك نتيجة 9113 ثانيتذرين شهر 
، %9.61، وأسعار الخزروات الظازجة بشدبة %81.22بشدبة 

، وأسعار الفهاكه %7.81وأسعار الخزروات السجففة بشدبة 
، وأسعار أسساك حية طازجة أو مبردة %3.40الظازجة بشدبة 

عمى ، %1.13، وأسعار األرز بشدبة %3.01أو مجسدة بشدبة 
، %8.77انخفاض أسعار الدجاج الظازج بسقدار الرغم من 

، وأسعار خدمات التعميم بسقدار %4.18وأسعار البيض بسقدار 
 .% 1511ازجة بسقدار ، وأسعار المحهم الظ%..15

 
 

 

االتجاه التام لحركة ارر ام القياسية رستار السدوهم  في فمدطين 
 3122 كانون أول – كانون ثاني :لألشهر
 (211=  3128سشة ارساس )
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 :تشويو

  تحديث سشة األساس لمرقم القياسي ألسعار السدتهمك لتربح تم
9112. 

  تم االعتساد عمى اإلصدار الجديد من ترشيف االستهالك الفردي حدب
 والرادر عن شعبة COICOP – 9112الغرض من االستخدام 

لترشيف السجسهعات الرئيدية والدمع  األمم الستحدة،في  اإلحراء
 .والخدمات االستهالكية

 
 
 

 :مالحظات
 االحتالله الذي ضسو الجزء من محافظة القدس  ذلك تسثلالبيانات *
 .13.1 لمزفة الغربية عام د احتاللهعشهة بعيإليه  يسرائيماإل

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

 
 :لسزيد من الستمومات يرج  االترال

 الجهاز السركزي لإلحراء الفمدطيشي
 فمدطين   -رام هللا، 2421.  ب.ص

 ( 319/311) 2982700-02: اتفه
 ( 319/311) 2982710 -02: فاكس

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

 www.pcbs.gov.ps: الرفحة االلكترونية

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

