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اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غالء المعيشة في 
 80/8800فلسطين لشهر آب،

 

 خاللمؤشر غالء المعيشة  طفيف على انخفاض
 1028 آبشهر  

 

طفيفا   انخفاضا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
 تموزمقارنة مع شهر  1938 آبخالل شهر  %0.01 مقداره
في % 9311وبمقدار  في قطاع غزة، %9.76 بواقع، 1938

ي حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ، ف**الضفة الغربية
  .J1*في القدس % 9313ارتفاعًا نسبته 

 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  النخفاضالسبب الرئيسي 
وأسعار ، %3.1.أسعار الخضروات الطازجة بمقدار  النخفاض

، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار %311.الدواجن الطازجة بمقدار 
، وأسعار %1398ر الخضروات المجففة بمقدار ، وأسعا%.139

أسعار  ارتفاععلى الرغم من ، %9383الفواكه الطازجة بمقدار 
أسعار و ، %1398وأسعار الطحين بنسبة ، %1311البيض بنسبة 

وأسعار المحروقات السائلة ، %1398 بنسبةاألسماك الطازجة 
بنسبة وأسعار الدرنيات ، %33.6بنسبة المستخدمة كوقود للمنازل 

وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات ، 3318%
 %..3.9بنسبة 

 

 1936 آبمع شهر  1938 آبسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
في قم القياسي ألسعار المستهلك الر  ارتفاع إلىتشير البيانات 

وبنسبة ، *J1القدس  في% 3.71، بواقع %9371 بنسبةفلسطين 
في حين سجل الرقم القياسي ، **لغربيةفي الضفة ا %.3.9

 .في قطاع غزة% .936ألسعار المستهلك انخفاضًا مقداره 
 

، سجل 1938 األولى من العام الثمانيةلألشهر وبمقارنة البيانات 
 مقداره انخفاضاً  في فلسطين سعار المستهلكالرقم القياسي أل

في % 3.10، بواقع مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق% .9.1
ارتفاعًا  ألسعار المستهلك ل الرقم القياسيفي حين سج، غزة قطاع

في الضفة % 9331، وبنسبة J1*في القدس % .9.6نسبته 
 .**الغربية

الررررال القياسررري اسرررعار المسررروهلا علرررى مسررروو  المنررراط  
 الفلسطينية

 انخفاضا   اطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
 تموزمقارنة مع شهر  1938 آبشهر  خالل %0.76 مقداره
أسعار  انخفاضبصورة رئيسية عن  االنخفاض، نتج هذا 1938

وأسعار اللحوم الطازجة ، %0311الخضروات الطازجة بمقدار 
، %6310، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار %0396بمقدار 

، وأسعار الفواكه %373.وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 
، على %.333، وأسعار األرز بمقدار %1.90الطازجة بمقدار 

، %31339أسعار السجائر المستوردة بنسبة  ارتفاعالرغم من 
وأسعار الطحين بنسبة ، %1331بنسبة أسعار األسماك الطازجة و 

، وأسعار المحروقات %1371، وأسعار البيض بنسبة 1360%
وأسعار ، %3311السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

 .%3391خدمة كوقود للمنازل بنسبة وقات السائلة المستالمحر 
 

 **الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في كما 
مقارنة مع شهر  1938 آبخالل شهر  %0.21 انخفاضا  مقداره

أسعار الدواجن الطازجة  النخفاض، وذلك نتيجة 1938 تموز
، %1303وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار ، %3.7.بمقدار 

، وأسعار الفواكه الطازجة %3391وأسعار األسماك الطازجة بمقدار 
أسعار البيض بنسبة  ارتفاع، على الرغم من %9389بمقدار 

، وأسعار المحروقات %33.9 بنسبة، وأسعار الطحين 1369%
، وأسعار %3338السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

وأسعار المحروقات السائلة ، %9388خضروات المجففة بنسبة ال
 .%.938بنسبة المستخدمة كوقود للمنازل 

 

* J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  في حين
مقارنة مع شهر  1938 آبخالل شهر  %0.12اروفاعا  نسبوه 

أسعار الفواكه الطازجة بنسبة ، وذلك نتيجة الرتفاع 1938 تموز
، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل %.6.2

أسعار ، و %7376، وأسعار الدرنيات بنسبة %6391بنسبة 
، %..3.وأسعار الغاز بنسبة ، %333.الخضروات المجففة بنسبة 

، وأسعار المحروقات %1313وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
 ، وأسعار البيض%.938السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 
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أسعار الدواجن الطازجة  على الرغم من انخفاض، %9361بنسبة 
 .%.337بمقدار 

 

في أسعار المسوهلا  الشهرية يريوضح نسب الّوغالجدول 
          سطينية خالل الفورة من على مسوو  المناط  الفل

 :1028 آب –كانون ثاني 

 الشهر

 الشهرية غيرنسب الت  

 فلسطين
لضفة ا

 **الغربية
 *J1القدس  قطاع غزة

 9316 - 9316+  9337+  9331 - 1938 كانون ثاني

 9311 - 9316 - 9397+  .939 -  1938 شباط

 9390 - 93.3 - 9390 - 9331 - 1938 آذار

 9369+  9313 - 93.6+  9311+  1938نيسان 

 9313+  .930 - 9311+  93.3 - 1938أيار 

 ..93+  93.1+  9308+  9301+  1938حزيران 

 9337+  ..93+  9391+  .939+  1938تموز 

 9313+  9376 - 9311 - 9391 - 1938آب 

 

في اسعار المسوهلا  ااراال القياسيةاالوجاه العال لحركة 
 1028 آب - 1026 آب :خالل الفورةفلسطين 
 (200=  1020سنة ااساس )
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 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل البيانات *
 .3076 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .3076 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل

 

 
 :لومات يرجى االتصاللمزيد من المع

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 2766.  ب.ص

 ( 061/069) 2982700-02: اتفه

 ( 061/069) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 ww.pcbs.gov.psw: الصفحة االلكترونية
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