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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

االحصاء الفلسطيني :إنخفاض مؤشر غالء المعيشة

الرقم القياسي ألسعار المسههل

على مسهوى المناطق

الفلسطينية

خالل شهر كانون أول1122/21 ،

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضا

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا

مقداره  %0.33خالل شهر كانون أول  1018مقارنة مع شهر

مقداره  %1.22خالل شهر كانون أول  1018مقارنة مع شهر

تشرين ثاني  ،1018نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن

تشرين ثاني  ،1018بواقع  %0.33في قطاع غزة ،في حين

انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل

 %0.00في القدس  ،*J1وبنسبة  %0.01في الضفة

للسيارات بمقدار  ،%7.75وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته

بمقدار  ،%9.66وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود

الغربية**.

 ،%9.37وأسعار الزيوت والدهون بمقدار  ،%5.85وأسعار
الطحين بمقدار  ،%4.47وأسعار األرز بمقدار  ،%1.34وأسعار

السبب الرئيسي النخفاض األسعار في فلسطين يرجع بشكل

الدرنيات بمقدار  ،%3.56على الرغم من ارتفاع أسعار

أساسي النخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود

الخضروات المجففة بنسبة  ،%11.93وأسعار الخضروات

للمنازل بمقدار  ،%7.55وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة

الطازجة بنسبة .%2.47

كوقود للسيارات بمقدار  ،%5.43وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار
 ،%4.91وأسعار البيض الطازج بمقدار  ،%2.01أسعار

في حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في القدس*J1

بمقدار  ،%1.28على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات

مقارنة مع شهر تشرين ثاني  ،1018وذلك نتيجة الرتفاع أسعار

وأسعار األرز بنسبة .%2.69

 ،%1.49على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة

الخضروات الطازجة بمقدار  ،%1.97وأسعار الفواكه الطازجة

ارهفاعا طفيفا نسبهه  %1.10خالل شهر كانون أول 1018

المجففة بنسبة  ،%7.39وأسعار الدرنيات بنسبة ،%3.94

الفواكه الطازجة بنسبة  ،%4.08وأسعار البيض الطازج بنسبة

بمقدار

،%17.61

وأسعار

الخضروات

الطازجة

وعند مقارنة األسعار خالل شهر كانون أول  1018مع شهر

بمقدار .%12.96

ألسعار المستهلك في فلسطين بنسبة  ،%0331بواقع  %1.68في

كما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة الغربية**

كانون أول  1017تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي

ارهفاعا طفيفا نسبهه  %1.12خالل شهر كانون أول 1018

القدس  ،*J1وبنسبة  %1.27في الضفة الغربية** ،في حين

مقارنة مع شهر تشرين ثاني  ،1018وذلك نتيجة الرتفاع أسعار

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك انخفاضاً مقداره  %0.97في

الدرنيات بنسبة  ،%9.72وأسعار الخضروات المجففة بنسبة

قطاع غزة.

سجل الرقم القياسي ألسعار المسههل

 ،%6.07وأسعار األرز بنسبة  ،%4.33وأسعار الزيوت والدهون

في فلسطين انخفاضا

بنسبة  ،%2.33على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات

طفيفا مقداره  %0.19خالل العام  2018مقارنة بالعام ،2017

السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار  ،%8.04وأسعار

ارهفاعا نسبهه  %1.04في القدس ،*J1

وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%3.88وأسعار البيض

بواقع  %1.34في قطاع غزة ،في حين سجل الرقم القياسي
ألسعار المسههل

المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار ،%7.31

وبنسبة  %0.41في الضفة الغربية**.

الطازج بمقدار  ،%3.13وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار
 ،%2.78وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار .%2.32
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دولة فلسطين

صدر بتاريخ2019/01/14 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الجدول يوضح نسب الهّغير الشهرية في أسعار المسههل

على مسهوى المناطق الفلسطينية خالل الفهرة من كانون
ثاني – كانون أول :1122
الشهر

فلسطين

كانون ثاني 1018
شباط 1018
آذار 1018
نيسان 1018
أيار 1018
حزيران 1018
تموز 1018
آب 1018
أيلول 1018
تشرين أول 1018
تشرين ثاني 1018
كانون أول 1018
 1122مقارنة مع
1122

 0313 0300 03110331 +
 03010303 +
0300 +
 0301 03070337 +
 0331 0.181120 -

نسب التغير
الضفة
قطاع غزة
الغربية**
0337 + 0311 +
0317 - 0301 +
 0301 - 03000331 - 0307 +
0300 - 0311 +
0301 + 0308 +
0300 + 0301 +
 0317 - 0331 0378 + 03000330 + 0317 +
 0303 - 03010.33 - 0.01 +

 0317 0311 03000370 +
0331 +
0300 +
0311 +
0311 +
0310 +
0310 +
 03010.04 +

21.0 - 1102 +

2110 +

القدس *J1

االهجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المسههل
في فلسطين خالل الفهرة :كانون ثاني – كانون أول
( 1122سنة األساس )211 = 1121
الرقم القياسي ألسعار المستهلك CPI

110.85
110.35

115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105

مالحظات:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1017

**البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1017
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ص1ب ،2402 1رام هللا -فلسطين
هاتف)070/071( 02-2982700 :
فاكس)070/071( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
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