اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غالء المعيشة في

الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق

فلسطين لشهر تشرين أول7102/01 ،

الفلسطينية
سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا

ارتفاع مؤشر غالء المعيشة خالل شهر تشرين أول 7102

نسبته  %1..0خالل شهر تشرين أول  7102مقارنة بشهر

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته

أيلول  ،7102نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار

 %1.71خالل شهر تشرين أول  7102مقارنة مع شهر أيلول
ٍ
طفيف نسبته
 ،7102بواقع  %16.0في قطاع غزة ،وبارتفا ٍع

الخضروات المجففة بنسبة  ،%07670وأسعار البيض بنسبة
 ،%01670وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة  ،%0607وأسعار

 %1610في القدس  ،*J1في حين سجل الرقم القياسي ألسعار

الدرنيات بنسبة  ،%2670وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة

المستهلك انخفاضاً طفيفاً مقداره  %1610في الضفة الغربية**6

 ،%.600وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل

بنسبة  ،%7627وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود

السبب الرئيسي الرتفاع األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي

للسيارات بنسبة  ،%0633وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة

الرتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة  ،%26.0وأسعار

 ،%0600وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة  ،%06.0وأسعار

الدرنيات بنسبة  ،%7602وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة

الطحين بنسبة  ،%1633على الرغم من انخفاض أسعار الزيوت

كوقود للمنازل بنسبة  ،%76.3وأسعار المحروقات السائلة

النباتية بمقدار  ،%7607وأسعار األسماك الطازجة بمقدار

المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة  ،%7672وأسعار الطحين

 ،%76.0وأسعار الغاز بمقدار  ،%761.وأسعار األرز بمقدار

بنسبة  ،%1631وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة  ،%16..وأسعار

6%1637

الغاز بنسبة  ،%16.0وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة ،%1607
على الرغم من انخفاض أسعار األسماك الطازجة بمقدار

كما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في القدس *J1

 ،%0630وأسعار األرز بمقدار 6%0673

ارتفاعا طفيفا نسبته  %1.10خالل شهر تشرين أول 7102

مقارنة مع شهر أيلول  ،7102وذلك نتيجة الرتفاع أسعار

وعند مقارنة األسعار خالل شهر تشرين أول  7102مع شهر

الدرنيات بنسبة  ،%006.2وأسعار الزيوت النباتية بنسبة

تشرين أول  710.تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي

 ،%.62.وأسعار األسماك الطازجة بنسبة  ،%76.7وأسعار

ألسعار المستهلك في فلسطين بنسبة  ،%1632بواقع %7672

المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة ،%7617

في قطاع غزة ،وبنسبة  %0671في القدس  ،*J1في حين سجل

وأسعار السجائر المستوردة بنسبة  ،%0627وأسعار المحروقات

الرقم القياسي انخفاضاً مقداره  %160.في الضفة الغربية**6

السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة  ،%0677على الرغم من

انخفاض أسعار الغاز بمقدار  ،%0607وأسعار البيض بمقدار

وبمقارنة البيانات لألشهر العشرة األولى من العام  ،7102سجلت

 ،%0617وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%.672وأسعار

أسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته  %1603مقارنة مع

الدواجن الطازجة بمقدار  ،%.627وأسعار الخضروات المجففة

نفس الفترة من العام السابق ،بواقع  %7670في القدس ،*J1

بمقدار  ،%.60.وأسعار األرز بمقدار  ،%7617وأسعار الفواكه

وبنسبة  %1600في الضفة الغربية** ،في حين سجل الرقم

الطازجة بمقدار  ،%76.3وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار

القياسي ألسعار المستهلك انخفاضاً طفيفاً مقداره  %1610في

6%0630

قطاع غزة6
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في حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة

االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المستهلك

الغربية** انخفاضا طفيفا مقداره  %1.10خالل شهر تشرين

في فلسطين

أول  7102مقارنة بشهر أيلول  ،7102وذلك نتيجة النخفاض

خالل األشهر تشرين أول  – 710.تشرين أول 7102

أسعار البيض بمقدار  ،%0600وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار

(سنة األساس )011 = 7101

 ،%7637وأسعار األرز بمقدار  ،%0677وأسعار اللحوم
على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة

111.37

كوقود للمنازل بنسبة  ،%7627وأسعار الغاز بنسبة ،%7603
وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة

110.30

 ،%0633وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6%0677
تشرين أول 7146
تشرين ثاني 7146
كانون أول 7146
كانون ثاني 7142
شباط 7142
آذار 7142
نيسان 7142
أيار 7142
حزيران 7142
تموز 7142
آب 7142
أيلول 7142
تشرين أول 7142

التغير الشهرية في أسعار
الجدول أدناه يوضح نسب ّ
المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
خالل الفترة من كانون ثاني – تشرين أول :7102
الشهر

التغير الشهرية
نسب ّ

فلسطين

الضفة

الغربية**

قطاع غزة

القدس

مالحظات:
*بيانات القدس J1تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل

*J1

كانون ثاني

160. +

1617 +

1670 +

0617 +

شباط

16.7 +

1620 +

16.1 +

1670 +

آذار

0610 +

1677 +

7677 +

1621 -

نيسان

1601 -

0610 -

1607 +

16.0 +

أيار

160. -

1601 -

06.7 -

1602 -

حزيران

163. -

1631 -

06.0 -

1673 -

تموز

1600 -

167. +

1600 -

1607 -

آب

160. +

1602 +

1670 +

16.2 +

أيلول

16.0 +

160. +

0673 +

1670 +

تشرين أول

1671 +

1610 -

16.0 +

1610 +

الرقم القياسي ألسعار المستهلك CPI

الطازجة بمقدار  ،%1627وأسعار الطحين بمقدار ،%1603

115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105

عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 603.2
**بيانات الضفة الغربية ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته
إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 603.2

تنويه:

تم تمويل جمع بيانات مسح الرقم القياسي ألسعار المستهلك بدعم من اإلتحاد

األوروبي6
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