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االنخفاض الحاد بأسعار الدواجن : اإلحصاء الفلسطيني
الطازجة يقود مؤشر غالء المعيشة لالنخفاض خالل 

بالرغم من ارتفاع أسعار  8102شهر تشرين ثاني 
 الخضروات المجففة والطازجة

 

 مقداره انخفاضا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
تشرين مقارنة مع شهر  1038 ثانيتشرين خالل شهر  1.63%

في % 0.31 بمقدارفي قطاع غزة، و  %0.31 بواقع، 1038 أول
في القدس  %0.00، وبانخفاض طفيف مقداره **الضفة الغربية

J1*. 
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  النخفاضالسبب الرئيسي 
، وأسعار اللحوم %0133أسعار الدواجن الطازجة بمقدار  النخفاض

، %1130فواكه الطازجة بمقدار ، وأسعار ال%3101الطازجة بمقدار 
، %8108أسعار الخضروات الطازجة بنسبة  ارتفاععلى الرغم من 

، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %8130وأسعار البيض بنسبة 
، وأسعار األرز بنسبة %3130، وأسعار الدرنيات بنسبة 1113%
3111.% 

 

مع شهر  1038 ثانيتشرين سعار خالل شهر وعند مقارنة األ
قم الر  فيطفيف  ارتفاع إلىتشير البيانات  1038 ثانيشرين ت

، بواقع %0.00 نسبتهفي فلسطين القياسي ألسعار المستهلك 
، **في الضفة الغربية% 0181، وبنسبة *J1القدس  في% 3183

 مقداره انخفاضا  في حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
 .في قطاع غزة 3.08%

 

، 1038 األولى من العام اإلحدى عشرألشهر لوبمقارنة البيانات 
 مقداره انخفاضا   في فلسطين سعار المستهلكالرقم القياسي ألسجل 
في % 3.18، بواقع مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق% 0.13
ارتفاعا   ألسعار المستهلك ل الرقم القياسيفي حين سج، غزة قطاع

في الضفة  %0.11، وبنسبة J1*في القدس % 0.08نسبته 
 .**الغربية

 

الررررام القياسررري اسرررعار المسرررتهلا ملررر  مسرررتو  المنررراط  
 الفلسطينية

 انخفاضا   اطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
مقارنة مع شهر  1038 ثانيتشرين خالل شهر  %1.36 مقداره

 انخفاضبصورة رئيسية عن  االنخفاض، نتج هذا 1038 تشرين أول
، وأسعار الفواكه %31101ات المجففة بمقدار أسعار الخضرو 

وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار ، %31100الطازجة بمقدار 
 ارتفاععلى الرغم من ، %1113، وأسعار األرز بمقدار 1113%

، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة %31110أسعار البيض بنسبة 
، وأسعار %0110، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 33108%

 بنسبةأسعار األسماك الطازجة ، و %3188درنيات بنسبة ال
 %.3108وأسعار السجائر المستوردة بنسبة ، 3183%

 

 **الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في كما 
مقارنة  1038 تشرين ثانيخالل شهر  %1.38 انخفاضا  مقداره

دواجن أسعار ال النخفاض، وذلك نتيجة 1038 تشرين أولمع شهر 
، وأسعار األسماك الطازجة بمقدار %33188الطازجة بمقدار 

على الرغم من ، %1103، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 3130%
وأسعار ، %13110أسعار الخضروات المجففة بنسبة ارتفاع 

 بنسبةوأسعار البيض ، %0118الخضروات الطازجة بنسبة 
  .%1111، وأسعار األرز بنسبة 1118%

 

 انخفاضا  * J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في و 
مقارنة مع  1038 ثانيتشرين خالل شهر  %1.13 طفيفا  مقداره

أسعار الدرنيات  النخفاض، وذلك نتيجة 1038 تشرين أولشهر 
، %3111، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار %10100بمقدار 

اك الطازجة بمقدار ، وأسعار األسم%1100وأسعار البيض بمقدار 
أسعار الخضروات المجففة بنسبة  ارتفاععلى الرغم من ، 3133%

 .%0103، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10131%
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في أسعار المستهلا  الشهرية يريوضح نسب الّتغالجدول 
كانون  سطينية خالل الفترة منمل  مستو  المناط  الفل

 :8102 ثانيتشرين  –ثاني 

 الشهر

 الشهرية غيرنسب الت  

 فلسطين
الضفة 

 **الغربية
 قطاع غزة

القدس 

J1* 

 0118 - 0118+  0130+  0131 - 1038 كانون ثاني

 0111 - 0118 - 0100+  0101 -  1038 شباط

 0100 - 0113 - 0100 - 0131 - 1038 آذار

 0180+  0113 - 0118+  0111+  1038نيسان 

 0113+  0103 - 0111+  0133 - 1038أيار 

 0113+  0111+  0108+  0101+  1038حزيران 

 0130+  0131+  0101+  0103+  1038تموز 

 0113+  0108 - 0111 - 0101 - 1038آب 

 0130+  0188+  0100 - 0108 - 1038أيلول 

 0111 + 0110+  0138+  0118 + 1038تشرين أول 

 0100 - 0131 - 0131 - 0110 - 1038تشرين ثاني 

 

في اسعار المستهلا  ااراام القياسيةاالتجاه العام لحركة 
 :خالل الفترةفلسطين 

 8102 ثانيتشرين  – 8102 ثانيتشرين 
 (011=  8101سنة ااساس )
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 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *
 .3008 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .3008 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين  -رام هللا، 0332.  ب.ص

 ( 081/080) 2982700-02: اتفه

 ( 081/080) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

 

 

 

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

