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الرقم القياسي  مؤشر رتفاعإ :ينيطسلفلا ءاصحالا
 12/2021 ،كانون أولألسعار المستهلك خالل شهر 

  
 ارتفاعا  الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين  سجل

مقارنة مع  2021 كانون أولخالل شهر  %0.21 نسبته
، *J1القدس  في% 0.43، بواقع 2021 ثانيتشرين شهر 

الضفة  % في0.15 وبنسبة، قطاع غزة في% 0.26وبنسبة 
 .الغربية**

 

خالل شهر  األسعار في فلسطين الرتفاعالسبب الرئيسي 
أسعار  الرتفاعبشكل أساسي يرجع  2021 كانون أول

%، وأسعار الخضروات المجففة 14.07البطاطا بنسبة 
 بنسبةالطازجة  أسعار الخضروات%، و 4.32بنسبة 

أسعار الدجاج الطازج  انخفاضعلى الرغم من %، 2.12
%، وأسعار 3.38البيض بمقدار  أسعارو %، 7.19 بمقدار

 %.1.96الفواكه الطازجة بمقدار 
 

 4البطاطا  ؛لتبلغ بالمتوسط اآلتيةأسعار السلع  ارتفعت
 والبازيالء الخضراءكغم، 1شيقل/ 18كغم، والثوم 1شيقل/ 

خيار و كغم، 1شيقل/ 15 والفول االخضر كغم،1/شيقل 16
 .كغم1شيقل/ 5 بيوت بالستيكية

 

مع شهر  2021 كانون أولسعار خالل شهر عند مقارنة األو 
قم القياسي الر  ارتفاع إلىتشير البيانات  ،2020 كانون أول

 بواقع %،1.30 بنسبةفي فلسطين ألسعار المستهلك 
في الضفة % 1.44وبنسبة  *،J1القدس في % 2.49

 .قطاع غزة في% 0.13، وبنسبة الغربية**
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق 
 الفلسطينية

* J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
 2021 كانون أولخالل شهر % 0.43 نسبته ارتفاعا  

أسعار  الرتفاع، نتيجة 2021 ثانيتشرين مقارنة مع شهر 
%، وأسعار الزيوت 15.92الخضروات المجففة بنسبة 

%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.30النباتية بنسبة 
%، 4.55%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.99

 انخفاضعلى الرغم من %، 0.88البيض بنسبة  أسعارو 
%، وأسعار المحروقات السائلة 2.79أسعار البطاطا بمقدار 

%، 2.22وقود للسيارات "الديزل" بمقدار المستخدمة ك
 %.1.96 بمقدار"البنزين" و
 

* لتبلغ J1في القدس  ارتفاعا  سجلت أسعار السلع اآلتية 
 35 الذرةكغم، وزيت 1شيقل/ 22الثوم بالمتوسط؛ 

 12كغم، واإلجاص 1شيقل/ 10لتر، والتفاح 3شيقل/
والبندورة بيوت  كغم،1شيقل/ 21والفراولة  كغم،1شيقل/

 23والبازيالء الخضراء  ،كغم1شيقل/ 5ستيكية بال
كغم، وخيار بيوت 1شيقل/ 21كغم، والفول االخضر 1شيقل/

 .كغم1شيقل/ 8بالستيكية 
 

قطاع غزة الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  كما سجل
 2021 كانون أولخالل شهر % 0.26ارتفاعا  نسبته 

 االرتفاع، ويعود هذا 2021 تشرين ثانيمقارنة مع شهر 
البيض  أسعار%، و 13.81أسعار البطاطا بنسبة  ارتفاعالى 

وأسعار %، 2.27%، وأسعار األرز بنسبة 3.66بنسبة 
%، وأسعار الغاز بنسبة 2.12الخضروات الطازجة بنسبة 

أسعار الدجاج الطازج  انخفاضعلى الرغم من %، 1.39
وأسعار الخضروات المجففة بمقدار %، 7.26 بمقدار
 %.1.56أسعار الفواكه الطازجة بمقدار و %، 3.65

 

لتبلغ بالمتوسط؛  قطاع غزةالسلع اآلتية في أسعار  ارتفعت
كغم، والكوسا 2شيقل/ 11كغم، والبيض 1شيقل/ 2البطاطا 

كغم لكل منهما، والبازيالء 1شيقل/ 3وخيار بيوت بالستيكية 
، كغم1شيقل/ 8كغم، والفول االخضر 1شيقل/ 6الخضراء 

 12شيقل/ 65كغم، والغاز 25شيقل/ 145يرة وأرز حبة قص
 .كغم
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الضفة الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  وسجل
 كانون أولخالل شهر  %0.15 نسبته ارتفاعا   الغربية**

، ويعود هذا 2021 ثانيتشرين مقارنة مع شهر  2021
%، 15.45أسعار البطاطا بنسبة  ارتفاعالى  االرتفاع

أسعار %، و 10.34بنسبة وأسعار الخضروات المجففة 
وأسعار اللحوم %، 1.75 بنسبةالخضروات الطازجة 

 أسعار انخفاضعلى الرغم من %، 0.92الطازجة بنسبة 
%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 7.98البيض بمقدار 

%، وأسعار 3.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.90
 %.0.91الزيوت النباتية بمقدار 

 

لتبلغ  السلع اآلتية في الضفة الغربية**أسعار  ارتفعت
كغم، 1شيقل/ 22كغم، والثوم 1شيقل/  4البطاطا بالمتوسط؛ 

 16كغم، والفول االخضر 1شيقل/ 19والبازيالء الخضراء 
، ولحم كغم1شيقل/ 6كغم، وخيار بيوت بالستيكية 1شيقل/
 .كغم1شيقل/ 49كغم، ولحم العجل 1شيقل/ 78الغنم 

 

 انات:تنويه لمستخدمي البي
  وما تبعه من تدابير  19 –كورنا  فيروسعلى أثر انتشار

للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات ألسعار 
الجمع  إلىالميداني المستهلك من منافذ البيع المختلفة من الجمع 

عبر الهاتف والمواقع االلكترونية لمنافذ البيع في مختلف 
 المحافظات الفلسطينية.

 

 مالحظات:
ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات تمثل *

 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل االحتالل
1967. 

ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات **
 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي االحتالل

1967. 
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