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مؤشر غالء  طفيفنخفاض إ: االحصاء الفلسطيني
 20/0202،شباطخالل شهر  المعيشة 

 
طفيفا   انخفاضا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 

كانون مقارنة مع شهر  9112 شباطخالل شهر  %0.00 مقداره
في % 1.92 وبمقدارفي قطاع غزة،  %1.75 بواقع، 9112 ثاني

 ارتفاعا   ألسعار المستهلك قم القياسيفي حين سجل الر  ،*J1القدس 
  .**في الضفة الغربية %1.15 نسبته

 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  النخفاضالسبب الرئيسي 
الخضروات أسعار ، و %11.11أسعار الدرنيات بمقدار  نخفاضال

على ، %9.22وأسعار البيض بمقدار ، %1.19بمقدار الطازجة 
، وأسعار %1.11أسعار الدجاج الطازج بنسبة  ارتفاعالرغم من 

، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %9.29الخضروات المجففة بنسبة 
، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 9.19%

 %. 1.17بنسبة " البنزين"
 

 شباطمع شهر  9112 شباطشهر سعار خالل وعند مقارنة األ
قم القياسي ألسعار المستهلك الر  في ارتفاع إلىتشير البيانات  9112

، **الضفة الغربية في% 1.99، بواقع %1.99بنسبة في فلسطين 
في حين سجل الرقم القياسي ، *J1القدس في % 1.11وبنسبة 

 .في قطاع غزة %1.11 مقداره انخفاضا  ألسعار المستهلك 
 

القياسررري اسرررعار المسرررمهلو  لرررا مسرررمو  المنررراط  الرررر   
 الفلسطينية

 انخفاضا    طاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
كانون مقارنة مع شهر  9112 شباطخالل شهر  %0.05 مقداره

 انخفاضبصورة رئيسية عن  االنخفاض، نتج هذا 9112 ثاني
الدجاج  أسعار، و %11.72بمقدار أسعار الخضروات الطازجة 

، وأسعار %2.21وأسعار الدرنيات بمقدار ، %2.52بمقدار الطازج 
على الرغم ، %1.51، وأسعار األرز بمقدار %1.51البيض بمقدار 

وأسعار  ،%5.25بنسبة ات المجففة الخضرو أسعار  ارتفاعمن 
، %9.11المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 

" ديزلال"لمستخدمة كوقود للسيارات وأسعار المحروقات السائلة ا

، %1.29، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة %9.11بنسبة 
، ، وأسعار األسماك الطازجة%1.55وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 

، وأسعار المحروقات السائلة %1.97بنسبة  المبردة أو المجمدة
 .%1.99 بنسبة" بنزينال"المستخدمة كوقود للسيارات 

 

انخفاضا   *J1القدسسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في كما 
كانون مقارنة مع شهر  9112 شباطخالل شهر  %04.0 مقداره

أسعار الخضروات الطازجة  النخفاض، وذلك نتيجة 9112 ثاني
، %7.22، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار %11.19بمقدار 

للمنازل بمقدار وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود 
، وأسعار المحروقات  السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 9.12%

، %1.11، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار %9.12بمقدار " الديزل"
أسعار على الرغم من ارتفاع ، %1.22وأسعار البيض بمقدار 

، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %11.11الدرنيات بنسبة 
1.12%. 

 

الضفة ل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في سج في حين
مقارنة  9112 شباطخالل شهر  %0.75 نسبمه ارمفا ا  * *الغربية

أسعار الدجاج  الرتفاع، وذلك نتيجة 9112 ثانيكانون مع شهر 
، %1.92، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %2.12الطازج بنسبة 

" بنزينال"للسيارات وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود 
أسعار الدرنيات بمقدار على الرغم من انخفاض ، %1.19بنسبة 
، وأسعار الخضروات %1.59، وأسعار البيض بمقدار 19.12%

أسعار الخضروات المجففة بمقدار ، و %1.12الطازجة بمقدار 
1.11%. 

 
 :منويه

  9112تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك لتصبح تم. 
 م االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب ت

والصادر عن شعبة األمم  COICOP – 9112الغرض من االستخدام 
 .لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية المتحدة،

 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *
 .1215 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .1215 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل
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 :لمزيد من المعلومات يرجا االمصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -را  اهلل، 74.5.  ب.ص
 ( 259/251) 2982700-02: اتفه

            ( 259/251) 2982710 -02: فاكس
  1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 www.pcbs.gov.ps: االلكترونيةالصفحة
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