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ء المعيشة غال مؤشراالحصاء الفلسطين يعلن 
 20/0202،لشهر شباط فلسطينفي 

 

خالل مؤشر غالء المعيشة طفيف على  انخفاض
 20/0202، شباطشهر 

 

 انخفاضا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
مقارنة مع شهر  1348 شباطخالل شهر  %2.20 مقدارهطفيفا  

في قطاع غزة، وبمقدار  %3210 بواقع، 1348 كانون ثاني
في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعًا ، *J1في القدس  3.11%

 .**في الضفة الغربية %3.30 طفيفًا نسبته
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل  النخفاضالسبب الرئيسي 
وأسعار ، %4211أسعار الدرنيات بمقدار  النخفاضأساسي 

ر الخضروات المجففة وأسعا، %0213األسماك الطازجة بمقدار 
، %1281وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار ، %0213بمقدار 

على الرغم من ، %1214وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 
، وأسعار الدواجن %0240أسعار الفواكه الطازجة بنسبة  ارتفاع

، وأسعار %0201وأسعار البيض بنسبة  ،%1233الطازجة بنسبة 
، %4204مة كوقود للسيارات بنسبة المحروقات السائلة المستخد

أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة و 
 .%4203وأسعار الطحين بنسبة  ،4203%

 

 شباطمع شهر  1348 شباطسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
قم القياسي ألسعار الر  انخفاض إلىتشير البيانات  1340

في الضفة % 4234بواقع ، %3.41 بمقدارفي فلسطين المستهلك 
 %3.00 وبمقدار، *J1القدس  في %3211 وبمقدار، **الغربية

 .في قطاع غزة
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك علىى مسىتوا المنىاط  
 الفلسطينية

 انخفاضا   قطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
 كانون مقارنة بشهر  1348 شباطخالل شهر  %2200 مقداره

 

، نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض 1348 نياث
وأسعار األسماك الطازجة ، %43214أسعار الدرنيات بمقدار 

وأسعار ، %0200، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار %4244بمقدار 
، وأسعار الخضروات الطازجة %1243الخضروات المجففة بمقدار 

، %1210دار وأسعار السجائر المستوردة بمق، %1283بمقدار 
أسعار على الرغم من ارتفاع ، %1240وأسعار األرز بمقدار 
أسعار الدواجن الطازجة بنسبة ، و %44284الفواكه الطازجة بنسبة 

، وأسعار المحروقات %1243وأسعار الطحين بنسبة  ،0248%
وأسعار  ،%4281السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

 .%4200 المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة
 

* J1القدس  كما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
مقارنة مع  1348خالل شهر شباط  %2200 مقداره انخفاضا  

أسعار الدرنيات ، وذلك نتيجة النخفاض 1348شهر كانون ثاني 
 ،%3210جة بمقدار ، وأسعار الخضروات الطاز %13203بمقدار 

، وأسعار األرز بمقدار %4204وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 
أسعار الخضروات المجففة بنسبة ، على الرغم من ارتفاع 4201%

، وأسعار الدواجن %0201، وأسعار البيض بنسبة 11230%
أسعار المحروقات السائلة المستخدمة ، و %1234الطازجة بنسبة 

السائلة  ، وأسعار المحروقات%4.00كوقود للمنازل بنسبة 
 %.4.01المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

 

الضفة  سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في في حين
 شباطخالل شهر  %2.20 نسبته ارتفاعا  طفيفا   **الغربية
 الرتفاع، وذلك نتيجة 1348 كانون ثانيمقارنة بشهر  1348

الفواكه الطازجة بنسبة وأسعار ، %0204 بنسبةأسعار البيض 
، وأسعار %0241، وأسعار األسماك الطازجة بنسبة 3201%

، وأسعار المحروقات السائلة %1240الدواجن الطازجة بنسبة 
وأسعار المحروقات % 4281المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

 على الرغم من ، %4200السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
 

، وأسعار الخضروات %3204رنيات بمقدار أسعار الد انخفاض
ضروات الطازجة بمقدار ، وأسعار الخ%1241المجففة بمقدار 

4241%. 
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ألسعار  األرقام القياسيةاالتجاه العام لحركة 
 0200 شباطشهر خالل األفي فلسطين المستهلك 

 0202 شباط إلى
 (022=  0202سنة األساس )
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 :تمالحظا

 إسرائيلذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته تشمل  J1القدسبيانات *
 .4400 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام

ذلك الجزء من محافظة القدس الذي تشمل  البيانات الضفة الغربية **
 .4400 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام إسرائيلضمته 

 

 

 لرقم القياسي ألسعار المستهلكاتم تمويل جمع بيانات مسح 
 .بدعم من اإلتحاد األوروبي

 
 
 

 

 


