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 مؤشر غالء المعيشة ارتفاع: الفلسطينيالحصاء ا
   90/9900،أيلولخالل شهر 

 

 نسبته ارتفاعا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
، 9112آب مقارنة مع شهر  9112 أيلولخالل شهر  9.33%
في الضفة  %.1.9 في قطاع غزة، وبنسبة% 16.2 بواقع

 في حين سجل الرقم القياسي انخفاضًا طفيفًا مقداره ،**الغربية
 .*J1في القدس  1.12%

 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  الرتفاعالسبب الرئيسي 
وأسعار ، %19621أسعار الخضروات الطازجة بنسبة  الرتفاع

، وأسعار الخضروات المجففة %611.الدجاج الطازج بنسبة 
على الرغم من ، %16.2، وأسعار البيض بنسبة %8612بنسبة 

، وأسعار %.61.أسعار الفواكه الطازجة بمقدار  انخفاض
بمقدار " البنزين"المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

تخدمة كوقود للسيارات ، وأسعار المحروقات السائلة المس3693%
، وأسعار األسماك الحية الطازجة، %1699بمقدار " الديزل"

، وأسعار اللحوم الطازجة %1622المبردة أو المجمدة بمقدار 
 %.1623بمقدار 

 
 

أيلول مع شهر  9112أيلول سعار خالل شهر وعند مقارنة األ
قم القياسي ألسعار الر  في ارتفاع إلىتشير البيانات  9112

في الضفة % 9633 بواقع ،%9692بنسبة في فلسطين المستهلك 
 %1.18، وبنسبة *J1في القدس  %9..1 وبنسبة ،**الغربية

 .قطاع غزةفي 
 

الررررال السياسررري اسرررعار المسرررتهلا علررر  مسرررتو  المنررراط  
 الفلسطينية

ارتفاعا   اطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
آب مقارنة مع شهر  9112أيلول خالل شهر  %96.0 نسبته
أسعار ، نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع 9112

، وأسعار الخضروات %.1.63الخضروات الطازجة بنسبة 
، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة %.1162المجففة بنسبة 

، وأسعار الزيوت %6.1.، وأسعار الدرنيات بنسبة 1691%
، على الرغم من انخفاض أسعار البيض %1691 النباتية بنسبة

، %1.88، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار %..96بمقدار 

بمقدار وأسعار األسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة 
1621.% 

 

* *الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في كما 
مقارنة مع  9112أيلول خالل شهر  %.9.9 نسبته ارتفاعا  
أسعار الخضروات  الرتفاع، وذلك نتيجة 9112 آبشهر 

، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة %.1961الطازجة بنسبة 
، على الرغم من %.361، وأسعار البيض بنسبة 611%.

، وأسعار %.262انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 
بمقدار  "البنزين"المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

، وأسعار المحروقات %9631، وأسعار الدرنيات بمقدار %.968
، %1611بمقدار " الديزل"السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

، وأسعار األسماك الحية %1621وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 
 %.1623الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 

 

 *J1السدسسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  بينما
مقارنة  9112 أيلولخالل شهر  %9.90 مسداره انخفاضا  طفيفا  

أسعار المحروقات  النخفاض، وذلك نتيجة 9112 آبمع شهر 
، %.861بمقدار " الديزل"السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

" البنزين"ات وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيار 
، %6.2.وأسعار الخضروات المجففة بمقدار ، %86.9بمقدار 

، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار %692.وأسعار األرز بمقدار 
وأسعار ، %9681بمقدار أسعار الفواكه الطازجة ، و 3639%

، %1.21األسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 
 ارتفاععلى الرغم من ، %1692ر وأسعار اللحوم الطازجة بمقدا

، وأسعار الغاز %116.2أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
، وأسعار %9613 بنسبةأسعار الدجاج الطازج ، و %6.8.بنسبة 

 .%9611البيض بنسبة 
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الجدول يوضح نسب الّتغير الّشهرية في أسعار المستهلا 
 : لألشهرعل  مستو  المناط  الفلسطينية 

 :9900 أيلول –كانون ثاني 
 

 الشهر

 هرية غير الش  نسب الت  

 فلسطين
الضفة 

 **الغربية
 *J1القدس  قطاع غزة

 1612 - 1618 + 1611+  1611 + 9112 كانون ثاني

 16.2 - 1681 - 1611+  1618 -  9112شباط 

 1681 + 1622 + 1622 + 1628 + 9112آذار 

 .161+  1611 + 1612+  1628+  9112نيسان 

 1622+  1619 + .161 - 16.3 + 9112أيار 

 1611 - .169 - .163 - 16.2 - 9112حزيران 

 .161+  1632 - 1639+  1612+  9112تموز 

 1618+  1692+  1639+  1631+  9112آب 

 1612 - 16.2+  .169+  1633+  9112أيلول 
 

االتجاه العال لحركة ااراال السياسية اسعار المستهلا في 
 9900 أيلول - 9908 أيلول :لألشهرفلسطين 
 (099=  9908سنة ااساس )

 

 
 
 

 :تنويه
  9112تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك لتصبح تم. 
  تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب

 والصادر عن شعبة COICOP – 9112الغرض من االستخدام 
لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع  المتحدة، األممفي  اإلحصاء

 .والخدمات االستهالكية
 
 
 

 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *
 .12.1 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

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

 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 60.61  ب6ص

 ( 219/211) 2982700-02: اتفه

 ( 219/211) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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