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مؤشر غالء  طفيف على انخفاض: الفلسطيظي اإلحصاء
 02/2020، شباطخالل شهر  الطعيشة

 

 انخفاااًا  فلسطينفي ياسي ألسعار السدتهمك القسجل الرقم 
مقارنة مع  2020 شباطخالل شهر  %0.07 مقدارهطفيفاًا 
في قظاع غزة، %  0.37بهاقع، 2020 ثانيكانهن شهر 

حين سجل الرقم في ، *J1في القدس % 0.13وبسقدار 
في  %0.04ندبته طفيتاًا  اررتاااًا القياسي ألسعار السدتهمك 

 .**الزتة الغربية
األسعار في فمدظين يرجع بذكل  النختاضالدبب الرئيدي 

، %5.85أسعار الخزروات الظازجة بسقدار  النختاضأساسي 
وأسعار السحروقات الدائمة ، %4.43أسعار الدرنيات بسقدار و

امى ، %2.35بسقدار " البشزين"د لمديارات السدتخدمة كهقه
، %14.58أسعار الخزروات السجتتة بشدبة  اررتاعالرغم من 

بشدبة  الغاز، وأسعار %6.42بشدبة وأسعار التهاكه الظازجة 
2.32.% 

 

 شباطمع شهر  2020 شباطسعار خالل شهر واشد مقارنة األ
اار قم القياسي ألسالر في اررتاع إلىرذير البيانات  2019

في  %3.59 بهاقع ،%1.24بشدبة في فمدظين السدتهمك 
 وبشدبة، **في الزتة الغربية %1.13 وبشدبة ،*J1القدس 
 .قظاع غزةفي % 0.23

 

الرقم القياسي ألسعار الطستهلك على مستهى 
 الطظاطق الفلسطيظية

قظاع غزة انختاضاًا سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في 
مقارنة مع شهر  2020 شباطر خالل شه %0.37مقداره 

النختاض أسعار الدجاج ، وذلك نتيجة 2020 كانهن ثاني
، %8.70، وأسعار البيض بسقدار %8.98الظازج بسقدار 

، وأسعار الدرنيات %5.16وأسعار الخزروات الظازجة بسقدار 
، وأسعار %1.07، وأسعار األرز بسقدار %4.90بسقدار 

بسقدار " البشزين"ود لمديارات السحروقات الدائمة السدتخدمة كهو 
، امى الرغم من اررتاع أسعار الخزروات السجتتة 0.76%

، %11.24، وأسعار التهاكه الظازجة بشدبة %36.63بشدبة 
 %.6.32وأسعار الغاز بشدبة 

 

* J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في كسا 
مع مقارنة  2020 شباطخالل شهر % 0.13 مقداره انخفاااًا 

أسعار  النختاض، وذلك نتيجة 2020 ثانيكانهن شهر 
، وأسعار الخزروات %7.40الخزروات الظازجة بسقدار 

، وأسعار السحروقات الدائمة %4.93السجتتة بسقدار 
، وأسعار %4.76بسقدار " الديزل"السدتخدمة كهقهد لمديارات 

بسقدار " البشزين"السحروقات الدائمة السدتخدمة كهقهد لمديارات 
الظازجة بشدبة أسعار التهاكه  اررتاعامى الرغم من ، 2.22%
 %.0.93بشدبة  ، وأسعار الدجاج الظازج 0.94%

 

الضفة  سجل الرقم القياسي ألسعار السدتهمك في في حين
 شباطخالل شهر % 0.04 طفيفاًا نسبتو اررفاعاًا  **الغربية
 االررتاع، نتج هذا 2020 ثانيكانهن مقارنة مع شهر  2020

بشدبة  أسعار التهاكه الظازجة اررتاعبرهرة رئيدية ان 
أسعار الدجاج ، و%4.68، وأسعار البيض بشدبة 5.30%

وأسعار الخزروات السجتتة بشدبة ، %4.26 بشدبةالظازج 
امى الرغم من ، %0.92، وأسعار الغاز بشدبة 2.50%

وأسعار ، %5.88 بسقدارأسعار الخزروات الظازجة  انختاض
، وأسعار السحروقات الدائمة %4.49الدرنيات بسقدار 

 %.2.53بسقدار " البشزين"مة كهقهد لمديارات السدتخد
 

 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضموالجزء من محافظة القدس  ذلك رسثلالبيانات *
 .1967 لمزتة الغربية اام د احتاللهاشهة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضموالجزء من محافظة القدس  ذلكرذسل  ال البيانات**
 .1967 لمزتة الغربية اام ايد احتاللهاشهة بإليه  يسرائيلاإل
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