
  فلسطين
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

  14/1/2012: صدر بتاريخ 

 

1 
  

  غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية  مؤشر
  

 كانون ثانيخالل شهر غالء المعيشة  مؤشر ارتفاع
2012  

% 0.49 بنسبة ارتفاعاًالرقم القياسي ألسعار المستهلك يسجل 

مقارنة مع الشهر السابق، حيث  2012 كانون ثانيخالل شهر 

 كانون ثانيلشهر  ألسعار المستهلك الرقم القياسي العامبلغ 

مقارنة بـ  135.64) 100=2004سنة األساس ( 2012

، في حين سجلت األسعار ارتفاعاً بقاالشهر الس خالل 134.98

  . 2011من العام كانون ثاني مقارنة مع شهر % 3.14بنسبة 

المشروبات الكحولية والتبـغ،   مجموعةأسعار  ارتفاعيالحظ أن 

 المسـكن  وأسـعار ، وخدمات المطـاعم والمقـاهي والفنـادق   

 ،وأسعار السلع والخـدمات الترفيهيـة والثقافيـة    ومستلزماته، 

المـواد   ، وأسـعار األثاث والمفروشات والسلع المنزليةوأسعار 

 لالرتفـاع هي السبب الرئيسـي   الغذائية والمشروبات المرطبة،

 انخفـاض في األراضي الفلسطينية، رغم  الحاصل على األسعار

بينما اتسمت أسعار  ،ذيةاألقمشة والمالبس واألح مجموعةأسعار 

الطفيـف مقارنـة   بالتذبذب بقية السلع في المجموعات األخرى 

  .بأسعار الشهر السابق
  

  أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
  

، نتج هـذا  %0.98بنسبة ارتفاعا  J1سجلت األسعار في القدس

خـدمات  االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعـة  

المـواد  ، ومجموعة %1.93والمقاهي والفنادق بنسبة المطاعم 

ومجموعـة  ، %1.70الغذائية والمشروبات المرطبـة بنسـبة   

والنقل والمواصالت  ،%1.56بنسبة  المشروبات الكحولية والتبغ

ومجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافيـة   ،%0.98بنسبة 

األقمشـة  رغم انخفـاض أسـعار مجموعـة    %. 0.72بنسبة 

   %.0.39مالبس واألحذية بمقدار وال

  

، %0.24بنسـبة  ارتفاعـا  كما سجلت األسعار في قطاع غزة 

نتيجة الرتفاع أسعار مجموعة المـواد الغذائيـة والمشـروبات    

، وأسعار مجموعة المسكن ومستلزماته %0.38المرطبة بنسبة 

، األثاث والمفروشات والسـلع المنزليـة بنسـبة    %0.91بنسبة 

بل انخفضـت أسـعار مجموعـة األقمشـة     في المقا%. 0.21

، وأسعار مجموعة الخدمات %0.46والمالبس واألحذية بمقدار 

  %.0.27الطبية بمقدار 

  

% 0.23ارتفاعاً بنسبة كذلك سجلت األسعار في الضفة الغربية 

، نتج هـذا االرتفـاع بصـورة    2012 ثاني كانونخالل شهر 

 ولية والتبغالمشروبات الكحأسعار مجموعة  ارتفاعرئيسية عن 

، وأسعار خدمات المطاعم والمقـاهي والفنـادق   %2.68بنسبة 

، وأسعار األثاث والمفروشات والسـلع المنزليـة   %1.84بنسبة 

، %1.45، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسـبة  %1.49بنسبة 

رغم  ،%0.85وأسعار السلع والخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 

لغذائية والمشروبات المرطبـة  انخفاض أسعار مجموعة المواد ا

  %. 0.66بنسبة 
   

 كانون ثانيلألشهر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 

  )100=2004سنة األساس ( 2011 كانون أول، 2012
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خالل شهر  المجموعات الرئيسيةأسعار بعض حركة 

  في األراضي الفلسطينية 2012 ثانيكانون 

 بنسبةاً ارتفاعسجلت أسعارها  المشروبات الكحولية والتبغ

كانون وبالمقارنة بأسعارها في . مقارنة بالشهر السابق% 1.60

  %.4.01 بنسبة سجلت ارتفاعاً 2011 ثاني
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 ارتفاعاًسجلت أسعارها  خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

في وبالمقارنة بأسعارها . مقارنة بالشهر السابق %1.40 بنسبة

  . %6.44سجلت ارتفاعاً بنسبة  2011 ثانيكانون شهر 

% 0.79 بنسبة ارتفاعاسجلت أسعارها  المسكن ومستلزماته

 ثانيكانون وبالمقارنة بأسعارها في شهر . مقارنة بالشهر السابق

  %.3.97سجلت ارتفاعاً بنسبة  2011

 ارتفاعاسجلت أسعارها  السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

وبالمقارنة بأسعارها في . مقارنة بالشهر السابق% 0.71 بنسبة

  %.1.24سجلت ارتفاعاً بنسبة  2011 ثانيكانون شهر 

 ارتفاعاسجلت أسعارها  والمفروشات والسلع المنزلية األثاث

وبالمقارنة بأسعارها في . مقارنة بالشهر السابق% 0.51 بنسبة

  %.1.13 مقدارهاً سجلت انخفاض 2011 ثانيكانون 

مقارنة  %0.47 بنسبةاً ارتفاعسجلت أسعارها  نقل والمواصالتال

 2011 ثانيكانون وبالمقارنة بأسعارها في . بالشهر السابق

  .%1.69سجلت ارتفاعاً بنسبة 

 ارتفاعاسجلت أسعارها  المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

متأثرةً بارتفاع أسعار  مقارنة بالشهر السابق% 0.44 بنسبة

 ثانيكانون وبالمقارنة بأسعارها في شهر . الطازجةالدواجن 

  %.3.53سجلت ارتفاعاً بنسبة  2011

باالرتفاع  األخرىالمجموعات  ة السلع فيقياتسمت أسعار ببينما 

  .مقارنة بأسعار الشهر السابقالطفيف أو االنخفاض 

  2011 – 2004 السنواتاالتجاه العام ألسعار المستهلك خالل 
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الضفة الغربية  قطاع غزة J1 القدس

  

  :مالحظات

عنوة بعيد  إسرائيلذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته  :J1القدس

  .1967احتاللها للضفة الغربية عام

  .J1القدس  ال تشملبيانات الضفة الغربية 

  

  ةلمزيد من التفصيل، نرجو اإلطالع على الجداول المرفق

  
  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  زي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المرك

  1647.  ب.صفلسطين   -رام اهللا
  

  ) 972/970( 2982700-02: اتفه

  ) 972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
 
  


