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انخفاض ملحوظ في أسعار : الفلسطيني الحصاءا
خالل شهر  مؤشر غالء المعيشة استقرارالمحروقات و 

 10/9102،ثانيكانون 
 

ارتفاعًا طفيفًا  فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
مقارنة مع شهر  9112 ثانيكانون خالل شهر  %1010 نسبته

وبارتفاع طفيف في قطاع غزة،  %1110 بواقع، 9118 كانون أول
 قم القياسيفي حين سجل الر ، **في الضفة الغربية% 1111نسبته 

  .*J1القدس في % 1112 مقداره انخفاضا   ألسعار المستهلك
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  الرتفاعالسبب الرئيسي 
جاج ، وأسعار الد%6116الخضروات الطازجة بنسبة أسعار  الرتفاع
، %1111، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %0119بنسبة  الطازج

، وأسعار %11191انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار على الرغم من 
بمقدار " الديزل"المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

ة كوقود للمنازل ، وأسعار المحروقات السائلة المستخدم81.1%
، %181.، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار %8118بمقدار 

" البنزين"وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 
 %.3114بمقدار 

 

كانون مع شهر  9112 ثانيكانون سعار خالل شهر وعند مقارنة األ
عار قم القياسي ألسالر  في ارتفاع إلىتشير البيانات  9118 ثاني

الضفة  في% 1111، بواقع %1130بنسبة في فلسطين المستهلك 
في حين سجل الرقم ، *J1القدس % 1131، وبنسبة **الغربية

 .في قطاع غزة %11.3 مقداره انخفاضا  القياسي ألسعار المستهلك 
 

الررررقل القياسررري اسرررعار المسرررتهلا علررر  مسرررتو  المنررراط  
 الفلسطينية

 نسبته اً رتفاعا قطاع غزة المستهلك فيسجل الرقم القياسي ألسعار 
 كانون أولمقارنة مع شهر  9112 ثانيكانون خالل شهر  1000%
أسعار  ارتفاعبصورة رئيسية عن  رتفاعاال، نتج هذا 9118

الدجاج الطازج بنسبة  أسعار، و %163.الخضروات الطازجة بنسبة 
على الرغم من ، %1112 بنسبة وأسعار الفواكه الطازجة، 141%.

ات الخضرو ، وأسعار %93138الدرنيات بمقدار  أسعار انخفاض
 .%1181وأسعار البيض بمقدار ، %.310مقدار المجففة ب

 

* *الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في كما 
 9112 كانون ثانيخالل شهر  %1.10 طفيفًا نسبته ارتفاعاً 

أسعار  الرتفاع، وذلك نتيجة 9118 كانون أولمقارنة مع شهر 
، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة %.010الخضروات الطازجة بنسبة 

، على الرغم من %1119، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3113%
، وأسعار %11188انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 

، %2111المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 
" ديزل"ئلة المستخدمة كوقود للسيارات وأسعار المحروقات السا

، وأسعار البيض %0101، وأسعار الدرنيات بمقدار %2111بمقدار 
، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود %.410بمقدار 

 %.9119بمقدار " بنزين"للسيارات 
 

 *J1القدسسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في في حين 
مقارنة مع  9112 ثانيكانون خالل شهر  %1002 مقداره انخفاضاً 

المحروقات أسعار  نخفاضال، وذلك نتيجة 9118 كانون أولشهر 
، %2139بمقدار " البنزين"السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

" الديزل"وأسعار المحروقات  السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 
كوقود  ، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة%4118بمقدار 

، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض %4118للمنازل بمقدار 
، %0101، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة %14140بنسبة 

 %.0131وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 
 

 :تنويه
  9118تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك لتصبح تم. 
  تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب

والصادر عن شعبة األمم  COICOP – 9118الغرض من االستخدام 
 .لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية المتحدة،

  بالمنهجية  19/9118تم إعادة احتساب مؤشر أسعار المستهلك لشهر
 .مقارنة الشهريةالجديدة ألغراض ال

 

 :مالحظات
 يسرائيلاإل ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *

 ..126 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه 
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 ..126 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل
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