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  غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية  مؤشر
  

 نيسانخالل شهر غالء المعيشة  مؤشر انخفاض
2012  

% 0.24 مقداره انخفاضاًالرقم القياسي ألسعار المستهلك يسجل 

مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ  2012 نيسانخالل شهر 

سنة ( 2012 نيسانلشهر  ألسعار المستهلك الرقم القياسي العام

 خالل 136.14مقارنة بـ  135.82) 100=2004ساس األ

% 2.91، في حين سجلت األسعار ارتفاعاً بنسبة بقاالشهر الس

  . 2011من العام  نيسانمقارنة مع شهر 

المواد الغذائية والمشروبات  مجموعةأسعار  انخفاضيالحظ أن 

خـدمات  واألثاث والمفروشات والسـلع المنزليـة، و   ،المرطبة

 لالنخفـاض هي السبب الرئيسـي  ، هي والفنادقالمطاعم والمقا

 ارتفـاع في األراضي الفلسطينية، رغـم   الحاصل على األسعار

المسـكن  النقـل والمواصـالت، وأسـعار     مجموعـة أسـعار  

بينما اتسمت ، والسلع والخدمات الترفيهية والثقافية، ومستلزماته

الطفيـف  بالتذبـذب  أسعار بقية السلع في المجموعات األخرى 

  .ة بأسعار الشهر السابقمقارن
  

  أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
  

 ، نتج هذا%0.26انخفاضاً مقداره  J1سجلت األسعار في القدس

المواد االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار مجموعة 

، وأسعار خدمات %1.31الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 

ــاهي ــادق والمق ــدار  المطــاعم والفن ــاث ، %0.99بمق واالث

، رغـم ارتفـاع   %0.24بمقدار والمفروشات والسلع المنزلية 

 وأسـعار   ،%1.74النقل والمواصالت بنسـبة  أسعار مجموعة 

وأسـعار  ، %0.58السلع والخدمات الترفيهية والثقافية بنسـبة  

  %.0.27 بنسبةاألقمشة والمالبس واألحذية 

  

مسـجلة   سـتقرار شـبه ا في قطاع غـزة  سجلت األسعار فيما 

حيث تراجعت أسعار االثـاث  ، %0.03انخفاضاً طفيفاً مقداره 

 أسعار مجموعةو ،%0.99والمفروشات والسلع المنزلية بمقدار 

المـواد   ، وأسـعار %0.33السلع والخدمات المتنوعة بمقـدار  

فـي المقابـل   . %0.19 الغذائية والمشروبات المرطبة بمقـدار 

، %1.13ستلزماته بنسـبة  المسكن ومأسعار مجموعة  ارتفعت

  %.0.52االقمشة والمالبس واألحذية بنسبة وأسعار مجموعة 

  

% 0.12ارتفاعاً بنسبة سجلت األسعار في الضفة الغربية  بينما

، نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن 2012 نيسانخالل شهر 

بنسـبة   السـلع والخـدمات المتنوعـة   أسعار مجموعة  ارتفاع

ــل والمو، 1.18% ــبة  اصــالتوالنق ــعار ، %0.44بنس وأس

ـ أ رغـم انخفـاض  . %0.23بنسبة  االتصاالت االثـاث  عار س

أسعار خـدمات  و ،%0.59 بمقدار والمفروشات والسلع المنزلية

، واألقمشة والمالبس %0.30 بمقدار المطاعم والمقاهي والفنادق

  .%0.19واألحذية بمقدار 

   

 آذارو نيسـان لألشـهر  الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك  

  )100=2004سنة األساس ( 2012
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خالل شهر  المجموعات الرئيسيةأسعار بعض حركة 

  في األراضي الفلسطينية 2012 نيسان

اً انخفاضسجلت أسعارها  المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

اسعار بانخفاض ، متأثرة مقارنة بالشهر السابق %0.79 مقداره

 نيسانوبالمقارنة بأسعارها في . الخضروات والسكر والدرنيات

  .%2.5سجلت ارتفاعاً بنسبة فقد  2011
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اً انخفاضسجلت أسعارها  األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

وبالمقارنة بأسعارها في . مقارنة بالشهر السابق% 0.32 مقداره

  %.0.97انخفاضا مقداره  سجلتفقد  2011 نيسان

اً انخفاضسجلت أسعارها  ات المطاعم والمقاهي والفنادقخدم

مقابل ارتفاع بنسبة . مقارنة بالشهر السابق% 0.20 مقداره

  .2011 نيسانعن شهر  4.62%

% 0.43 بنسبة ارتفاعاًسجلت أسعارها  المسكن ومستلزماته

فقد  2011نيسان وبالمقارنة بأسعارها في . مقارنة بالشهر السابق

  .%5.02بنسبة سجلت ارتفاعاً 

مقارنة  %0.43 بنسبةاً ارتفاعسجلت أسعارها  النقل والمواصالت

سجلت فقد  2011نيسان وبالمقارنة بأسعارها في . بالشهر السابق

  .%2.76ارتفاعاً بنسبة 

بنسبة  ارتفاعاًسجلت  السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

شهر  وبالمقارنة بأسعارها في. مقارنة بالشهر السابق% 0.31

  %.0.57سجلت ارتفاعاً بنسبة  2011نيسان 

 بنسبة ارتفاعاسجلت أسعارها  السلع والخدمات المتنوعة

نيسان وبالمقارنة بأسعارها في . مقارنة بالشهر السابق% 0.29

  %.5.69 بنسبةاً سجلت ارتفاع 2011

باالرتفاع  األخرىالمجموعات  ة السلع فيقياتسمت أسعار ببينما 

  .مقارنة بأسعار الشهر السابقطفيف الأو االنخفاض 

  2011 – 2004 السنواتاالتجاه العام ألسعار المستهلك خالل 

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C
PI

ك   
هل
ست
لم
ر ا
سعا

 ال
سي
قيا
 ال
قم
لر
ا

الضفة الغربية  قطاع غزة J1 القدس

  

  

  :مالحظات

عنوة بعيد  إسرائيلذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته  :J1القدس

  .1967احتاللها للضفة الغربية عام

  .J1دس الق ال تشملبيانات الضفة الغربية 

  

  ةلمزيد من التفصيل، نرجو اإلطالع على الجداول المرفق

  
  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  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
 
  


