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اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غالء المعيشة في 
 70/8702فلسطين لشهر تموز،

 

 تموزشهر خالل مؤشر غالء المعيشة  طفيف على ارتفاع
1028 

طفيفا   ارتفاعا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
 حزيرانمقارنة مع شهر  1840 تموزخالل شهر  %0.00 نسبته
في القدس  %8.41وبنسبة  في قطاع غزة، %8.14 بواقع، 1840

J1* في الضفة الغربية %8.81 رتفاٍع طفيٍف نسبتهبا، و**.  
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  الرتفاعالسبب الرئيسي 
، وأسعار اللحوم الطازجة %41.24أسعار الدرنيات بنسبة  الرتفاع
، وأسعار %4.45، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %1.14بنسبة 

، وأسعار %1.14، وأسعار الغاز بنسبة %1.44البيض بنسبة 
 انخفاضعلى الرغم من ، %4.42الخضروات الطازجة بنسبة 

وأسعار الدواجن الطازجة ، %4.04أسعار األسماك الطازجة بمقدار 
، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود %4.12بمقدار 

، وأسعار %4.20، وأسعار الطحين بمقدار %1.42للمنازل بمقدار 
 %.4.41ستخدمة كوقود للسيارات بمقدار المحروقات السائلة الم

 

 تموزمع شهر  1840 تموزسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
في قم القياسي ألسعار المستهلك الر  ارتفاع إلىتشير البيانات  1842

، **في الضفة الغربية% 4.54، بواقع %4.14 بنسبةفلسطين 
 .في قطاع غزة% 8.14 وبنسبة، *J1القدس  في %4.00وبنسبة 

 

، سجل 1840 لألشهر السبعة األولى من العاموبمقارنة البيانات 
 مقداره انخفاضا   في فلسطين سعار المستهلكالرقم القياسي أل

في % 4.10، بواقع مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق% 8.10
في الضفة % 8.81 بانخفاٍض طفيٍف مقدارهو ، غزة قطاع

ارتفاعا   ألسعار المستهلك يل الرقم القياسفي حين سج، **الغربية
 .J1*في القدس % 8.11نسبته 

 
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق 
 الفلسطينية

 نسبته ارتفاعا   قطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
، 1840 حزيرانمقارنة مع شهر  1840تموز خالل شهر  0400%

أسعار الدرنيات بنسبة ن ارتفاع نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية ع
، وأسعار %41.15وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة ، 14.20%

، %1.21 ، وأسعار الغاز بنسبة%4.10الفواكه الطازجة بنسبة 
على الرغم من ، %4.84وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 

، وأسعار %2.15أسعار األسماك الطازجة بمقدار انخفاض 
، وأسعار الخضروات المجففة %1.44قدار السجائر المستوردة بم

، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود %4.18بمقدار 
، وأسعار %1.40، وأسعار الطحين بمقدار %1.51للمنازل بمقدار 

، وأسعار المحروقات السائلة %1.15الدواجن الطازجة بمقدار 
 %.1.40المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 

 

ارتفاعا  * J1القدس القياسي ألسعار المستهلك في  سجل الرقم كما
 حزيرانمقارنة مع شهر  1840 تموزخالل شهر  %0.21نسبته 
أسعار الخضروات المجففة بنسبة ، وذلك نتيجة الرتفاع 1840
، وأسعار %4.14وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة ، 18.01%

بنسبة وأسعار األسماك الطازجة ، %4.14الفواكه الطازجة بنسبة 
، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل 4.21%

، وأسعار %4.48، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة %4.45بنسبة 
، %4.41المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

أسعار الخضروات الطازجة بمقدار على الرغم من انخفاض 
4.44.% 

 

 ارتفاعا   **الضفة الغربيةالمستهلك في سجل الرقم القياسي ألسعار 
مقارنة مع شهر  1840 تموزخالل شهر  %0.01نسبته  طفيفا  

أسعار الدرنيات بنسبة ، وذلك نتيجة الرتفاع 1840 حزيران
، وأسعار الفواكه الطازجة %0.85، وأسعار البيض بنسبة 0.44%

، وأسعار %1.21، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة %4.41بنسبة 
وأسعار الخضروات الطازجة ، %1.14ضروات المجففة بنسبة الخ

وأسعار الغاز بنسبة ، %4.40وأسعار األرز بنسبة ، %4.45بنسبة 
أسعار الدواجن الطازجة بمقدار ، على الرغم من انخفاض 4.41%
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، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل 1.20%
، وأسعار %4.52، وأسعار الطحين بمقدار %1.12بمقدار 

، %4.02المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 
 .%4.15 بمقداروأسعار األسماك الطازجة 

 

في أسعار المستهلك  الشهرية يريوضح نسب الّتغالجدول 
كانون سطينية خالل الفترة من على مستوى المناطق الفل

 :1028 تموز –ثاني 
 

 الشهر
 الشهرية غيرنسب التّ 

الضفة  فلسطين
 *J1القدس  قطاع غزة **الغربية

 8.12 - 8.42+  8.41+  8.44 - 1840 كانون ثاني
 8.11 - 8.12 - 8.81+  8.84 -  1840 شباط
 8.85 - 8.44 - 8.85 - 8.41 - 1840 آذار

 8.28+  8.44 - 8.42+  8.41+  1840نيسان 
 8.44+  8.51 - 8.11+  8.14 - 1840أيار 

 8.41+  8.41+  8.50+  8.54+  1840حزيران 
 8.41+  8.14+  8.81+  8.81+  1840تموز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في ألسعار المستهلك  األرقام القياسيةاالتجاه العام لحركة 
 1028 تموز - 1022 تموز :خالل الفترةفلسطين 

 (200=  1020سنة األساس )
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 :مالحظات

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكمل تشالبيانات *
 .4512 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .4512 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل

 

 
 :صتاا لمزيد من المعلومات يرجى اال

 الجهاز المركزي لإلحااء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 42102  ب4ص

 ( 521/528) 2982700-02: اتفه

 ( 521/528) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 swww.pcbs.gov.p: الصفحة االلكترونية
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