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مؤشر غالء المعيشة  ارتفاع: الفلسطينيالحصاء ا
 01/1108،تشرين أولخالل شهر 

 

 نسبته ارتفاعا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
 أيلولمقارنة مع شهر  1048 تشرين أولخالل شهر  1.73%
في القدس % 0210في قطاع غزة، وبنسبة  %0.93 بواقع، 1048

J1* في الضفة الغربية% 0240، وبنسبة.** 
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  الرتفاعالرئيسي  السبب
، وأسعار %41201أسعار الخضروات المجففة بنسبة  الرتفاع

، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة %3203الدرنيات بنسبة 
، وأسعار الزيوت %9214، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 0210%

على الرغم ، %4211، وأسعار الغاز بنسبة %1290النباتية بنسبة 
، وأسعار %4219أسعار األسماك الطازجة بمقدار  انخفاضمن 

 %.4211اللحوم الطازجة بمقدار 
 

تشرين مع شهر  1048 تشرين أولسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
قم القياسي الر  فيطفيف  ارتفاع إلىتشير البيانات  1040 أول

 في% 4.14، بواقع %0.00 نسبتهفي فلسطين ألسعار المستهلك 
في حين سجل ، **في الضفة الغربية% 4200، وبنسبة *J1القدس 

في قطاع  %4.10 مقداره انخفاضا  الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
 .غزة

 
، سجل 1048 األولى من العام العشرةلألشهر وبمقارنة البيانات 
 مقداره انخفاضا   في فلسطين سعار المستهلكالرقم القياسي أل

في % 4.14، بواقع مع نفس الفترة من العام السابقمقارنة % 0.10
ارتفاعا   ألسعار المستهلك ل الرقم القياسيفي حين سج، غزة قطاع

في الضفة % 0.18، وبنسبة J1*في القدس % 0.30نسبته 
 .**الغربية

 
الررررال السياسررري اسرررعار المسرررتهلا علررر  مسرررتو  المنررراط  

 الفلسطينية
 نسبته ارتفاعا   اطاع غزة تهلك فيسجل الرقم القياسي ألسعار المس

 أيلولمقارنة مع شهر  1048تشرين أول خالل شهر  1370%
أسعار الدرنيات ، نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع 1048

، %0210، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %43244بنسبة 
، وأسعار الخضروات %1290وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 

، وأسعار %1244، وأسعار الغاز بنسبة %1204بنسبة الطازجة 
، %4211وأسعار الزيوت النباتية بنسبة ، %4231البيض بنسبة 

، %1214أسعار األسماك الطازجة بمقدار على الرغم من انخفاض 
وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار ، %4234وأسعار األرز بمقدار 

 %.4211وأسعار الطحين بمقدار ، 4201%
 

ارتفاعا  * J1السدس ل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في سجكما 
مقارنة مع شهر  1048 تشرين أولخالل شهر  %1.12نسبته 

أسعار الخضروات المجففة ، وذلك نتيجة الرتفاع 1048 أيلول
، %49201وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة ، %13218بنسبة 

زل بنسبة وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنا
 بنسبة، وأسعار البيض %4201، وأسعار الطحين بنسبة 4200%
بمقدار  الدرنياتأسعار على الرغم من انخفاض ، 4210%
 %.4218وأسعار األرز بمقدار ، 3244%

 
ارتفاعا   **الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 

مقارنة مع شهر  1048 تشرين أولخالل شهر  %1.03 نسبته
أسعار الخضروات المجففة الرتفاع ، وذلك نتيجة 1048 أيلول

، وأسعار %1211، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة %19240بنسبة 
، وأسعار الدرنيات بنسبة %0231الخضروات الطازجة بنسبة 

، وأسعار الطحين %1203، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1249%
، على الرغم من %4244عار الغاز بنسبة ، وأس%4213بنسبة 

، وأسعار البيض %1240انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 
 . %4234بمقدار 
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في أسعار المستهلا  الشهرية يريوضح نسب الّتغل الجدو
                سطينية خالل الفترة من عل  مستو  المناط  الفل

 :1108 تشرين أول –كانون ثاني 

 الشهر

 الشهرية غيرالت   نسب

 فلسطين
الضفة 

 **الغربية
 *J1القدس  قطاع غزة

 0210 - 0290+  0241+  0249 - 1048 كانون ثاني

 0211 - 0210 - 0201+  0200 -  1048 شباط

 0203 - 0204 - 0203 - 0241 - 1048 آذار

 0200+  0294 - 0200+  0291+  1048نيسان 

 0294+  0231 - 0211+  0214 - 1048أيار 

 0201+  0201+  0238+  0239+  1048حزيران 

 0241+  0210+  0201+  0201+  1048تموز 

 0214+  0210 - 0291 - 0201 - 1048آب 

 0240+  0208+  0203 - 0200 - 1048أيلول 

 0210 + 0293+  0240+  0290 + 1048تشرين أول 

 

في لمستهلا اسعار ا ااراال السياسيةاالتجاه العال لحركة 
  :خالل الفترةفلسطين 

 1108 تشرين أول –1103 تشرين أول
 (011=  1101سنة ااساس )
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 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *
 .4310 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .4310 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 ( 301/300) 2982700-02: اتفه
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