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 فلسطينء المييشة في غال مؤشر
 

، آذارخالل شهر مؤشر غالء المييشة  انخفاض
30/ 1328 

 

 انخفاضا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
 شباطمقارنة مع شهر  1428 آذارخالل شهر  %3.21 مقداره
 بانخفاٍض طفيٍف مقدارهفي قطاع غزة، و  %4.12 بواقع، 1428
 .*J1القدس و  **ة الغربيةكل من الضف في 4.40%

 
األسعار في فلسطين يرجع بشكل  النخفاضالسبب الرئيسي 

أسعار ، و %0128أسعار البيض بمقدار  النخفاضأساسي 
وأسعار الخضروات المجففة بمقدار ، %...6الدرنيات بمقدار 

، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل 0112%
حروقات السائلة المستخدمة كوقود ، وأسعار الم%0124بمقدار 

، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار %11.2للسيارات بمقدار 
أسعار الخضروات الطازجة  ارتفاععلى الرغم من ، 1144%
وأسعار  %21.0، وأسعار األسماك الطازجة بنسبة %2104بنسبة 

 .%4182األرز بنسبة 
 

 ذارآمع شهر  1428 آذارسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
قم القياسي ألسعار الر  انخفاض إلىتشير البيانات  1424

في قطاع % .12.، بواقع %1122 بمقدارفي فلسطين المستهلك 
، في حين سجل الرقم **في الضفة الغربية %2180 وبمقدار، غزة

 .*J1القدس  في %4.24القياسي ارتفاعًا نسبته 
 

الرقم  ، سجل1428للربع األول من العام وبمقارنة البيانات 
% 2121 انخفاضًا مقداره في فلسطين المستهلك القياسي ألسعار

في % 2101بواقع ، من العام السابق الربع المناظرمقارنة مع 
وبانخفاٍض في قطاع غزة، % 2140وبمقدار ، **الضفة الغربية
 .J1*في القدس % 4.40 طفيٍف مقداره

 
 

الرقم القياسي ألسيار المستهلك على  مسىتوا المنىاط  
 الفلسطينية

 انخفاضا   قطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
 شباطشهر مقارنة مع  1428آذار خالل شهر  %3.12 مقداره
أسعار ، نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض 1428

، %28108المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 
خدمة كوقود للسيارات بمقدار وأسعار المحروقات السائلة المست

وأسعار البيض ، %9.49أسعار الدرنيات بمقدار ، و 21141%
، %0160، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار %0.10بمقدار 

وأسعار الخضروات  ،%01.4وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 
، وأسعار %1168، وأسعار الخبز بمقدار %1102الطازجة بمقدار 

، وأسعار اللحوم الطازجة %11.1مقدار الخضروات المجففة ب
على الرغم من ، %4101، وأسعار الطحين بمقدار %1121بمقدار 
وأسعار األرز ، %1118أسعار السجائر المستوردة بنسبة  ارتفاع
 .%2144، وأسعار األسماك الطازجة بنسبة %2140بنسبة 

 
 **الضفة الغربية كما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في

مقارنة  1428خالل شهر آذار  %3030 مقداره خفاضا  طفيفا  ان
أسعار البيض  ، وذلك نتيجة النخفاض1428شهر شباط مع 

، %6114، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار %0164بمقدار 
، وأسعار المحروقات السائلة %6120وأسعار الدرنيات بمقدار 

، وأسعار المحروقات %2160المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 
، على الرغم من %2.12السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 

، وأسعار %1140ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
، وأسعار األسماك الطازجة بنسبة %.111الدواجن الطازجة بنسبة 

 .%4146وأسعار األرز بنسبة ، %.111
 

 انخفاضا  * J1القدس  يسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ف
مقارنة مع شهر  1428 آذارخالل شهر  %3.30 مقدارهطفيفا  
أسعار الخضروات المجففة ، وذلك نتيجة النخفاض 1428 شباط

، %1162وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار ، %21121بمقدار 
السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار  وأسعار المحروقات

، وأسعار المحروقات %2.04بمقدار ، وأسعار األرز 2111%
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على الرغم من ، %2.20السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 
، وأسعار األسماك %11160أسعار الدرنيات بنسبة ارتفاع 

 . %4..1الطازجة بنسبة 
 

هرية في أسعار المستهلك على ير الشّ يوضح نسب الّتغالجدول 
                من سطينية خالل الفترة مستوى المناطق الفل

 :1428آذار   –كانون ثاني 
 

 الشهر
 هرية غير الش  نسب الت  

الضفة  فلسطين
 *J1القدس  قطاع غزة **الغربية

 4114 - 4..4+  4.26+  .4.2 - 1428 كانون ثاني
 4.11 - 4.14 - 4.46+  4.41 -  1428 شباط
 4.40 - 4112 - 4.40 - 4121 - 1428 آذار

 .303 - 2030 - 20.1 - 2021 - 1328الربع األول 

 
في فلسطين ألسيار المستهلك  األرقام القياسيةاالتجاه اليام لحركة 

 1328 آذار - 1322 آذار :خالل الفترة
 (233=  1323سنة األساس )
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 :مالحظات

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل البيانات *
 .2064 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .2064 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل

 

 
تم تمويل جمع بيانات مسح الرقم القياسي ألسيار المستهلك بدعم من 

 .بياإلتحاد األورو 
 

 :لمزيد من الميلومات يرج  االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام اهلل، 24.2.  ب.ص
 

 ( 041/044) 2982700-02: اتفه
 ( 041/044) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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