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اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غالء المعيشة في 
 60/8602فلسطين لشهر حزيران،

 

ارتفاع مؤشر غالء المعيشة خالل شهر حزيران 
8102 

  

 نسبته ارتفاعا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
، 1728 أيارمقارنة مع شهر  1728 حزيرانخالل شهر  1.39%
في القدس  %7.45وبنسبة ، **في الضفة الغربية %7.88 بواقع

J1* في قطاع غزة% 7.41، وبنسبة.  
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  الرتفاعالسبب الرئيسي 
وأسعار ، %28.80 بنسبةأسعار الخضروات المجففة  الرتفاع

 بنسبة ، وأسعار الدرنيات%27.45الخضروات الطازجة بنسبة 
، وأسعار الغاز %5.51، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.40%

محروقات السائلة المستخدمة كوقود ، وأسعار ال%8..8بنسبة 
، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة %1.80للمنازل بنسبة 

، وأسعار خدمات التعليم بنسبة %1.78كوقود للسيارات بنسبة 
على الرغم من ، %2.18، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.08%

، وأسعار الفواكه الطازجة %88..أسعار البيض بمقدار  انخفاض
، %2.58 بمقدارالدواجن الطازجة أسعار ، و %52..مقدار ب

 .%2.58 بمقداروأسعار األسماك الطازجة 
 

 حزيرانمع شهر  1728 حزيرانسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
في قم القياسي ألسعار المستهلك الر  ارتفاع إلىتشير البيانات  1720

، **في الضفة الغربية% 1.87، بواقع %2.71 بنسبةفلسطين 
، في حين سجل الرقم القياسي *J1القدس  في %2.48وبنسبة 

 .في قطاع غزة% 7.87ألسعار المستهلك انخفاضًا مقداره 
 

الرقم ، سجل 1728من العام  للنصف األولوبمقارنة البيانات 
% .7.0 مقداره انخفاضاً  في فلسطين سعار المستهلكالقياسي أل

 في قطاع% .2.0واقع ، بمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق
ل الرقم في حين سج، **في الضفة الغربية% 7.85 وبمقدار، غزة

 .J1*في القدس % 7.52نسبته القياسي ارتفاعًا 

الرررررلق اليياسرررري مسررررعار المسررررتهلا علرررر  مسررررتو  المنرررراط  
 الفلسطينية

ارتفاعا   **الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
 أيارمقارنة مع شهر  1728 حزيرانشهر خالل  %1.32نسبته 
أسعار الخضروات الطازجة بنسبة ، وذلك نتيجة الرتفاع 1728
، وأسعار اللحوم الطازجة %5.21، وأسعار الغاز بنسبة 22.81%
، وأسعار %8.82 بنسبة ، وأسعار الدرنيات%5.22بنسبة 

، %1.48المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة وأسعار 

، وأسعار %2.88، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %.1.1
، وأسعار خدمات التعليم بنسبة %.2.0الزيوت النباتية بنسبة 

، وأسعار الطحين %2.14وأسعار تعرفة الكهرباء بنسبة ، 2.07%
كه الطازجة أسعار الفواعلى الرغم من انخفاض ، %2.25بنسبة 
السلع  ، وأسعار%.5.8أسعار البيض بمقدار ، و %4.81بمقدار 

بمقدار  والخدمات ضمن مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية
2.41.% 

 

ارتفاعا  * J1اليدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  كما
 أيارمقارنة مع شهر  1728 حزيرانخالل شهر  %1.45نسبته 
أسعار الخضروات الطازجة بنسبة رتفاع ، وذلك نتيجة ال1728
، وأسعار %0.42، وأسعار األسماك الطازجة بنسبة 8.88%

، وأسعار الخدمات الطبية بنسبة %1.88الزيوت النباتية بنسبة 
، وأسعار %2.14، وأسعار تعرفة الكهرباء بنسبة 1%..2

، %2.28المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 
، %.4.8أسعار الدواجن الطازجة بمقدار على الرغم من انخفاض 

، %1.00 بمقدار، وأسعار الدرنيات %5.17وأسعار البيض بمقدار 
، وأسعار السلع والخدمات %1.74أسعار الفواكه الطازجة بمقدار و 

 %.2.24ضمن مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية بمقدار 

 

 ارتفاعا   لطاع غزة لك فيسجل الرقم القياسي ألسعار المستهو 
 أيارمقارنة مع شهر  1728 حزيرانخالل شهر  %1.48 نسبته
أسعار  ارتفاعبصورة رئيسية عن  االرتفاع، نتج هذا 1728

، وأسعار الخضروات الطازجة %18.15الخضروات المجففة بنسبة 
، وأسعار اللحوم %8...، وأسعار الدرنيات بنسبة %0.44بنسبة 
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، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة %58..الطازجة بنسبة 
، وأسعار المحروقات السائلة %8.58، وأسعار الغاز بنسبة 4.70%

، وأسعار المحروقات %8.74المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
، وأسعار خدمات %1.40السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

الرغم  ، على%2.25، وأسعار األرز بنسبة %1.78التعليم بنسبة 
، وأسعار الفواكه %27.28أسعار البيض بمقدار من انخفاض 

، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار %8.78الطازجة بمقدار 
 %.1.81، وأسعار األسماك الطازجة بمقدار 4.88%

 

في أسعار المستهلا عل  مستو   يريوضح نسب الّتغالجدول 
 من  سطينية خالل الفترةالمناط  الفل

 :8102 حزيران –كانون ثاني  
 

 الشهر

 غير نسب الت  

 فلسطين
الضفة 

 **الغربية
 قطاع غزة

القدس 

J1* 

 7.10 - 7.80+  .7.2+  7.28 - 1728 كانون ثاني

 7.11 - 7.10 - .7.7+  7.74 -  1728 شباط

 7.78 - 7.42 - 7.78 - 7.21 - 1728 آذار

 .165 - 16.1 - 1602 - 16.1 - 8102الربع األول 

 7.07+  7.82 - 7.40+  7.81+  1728يسان ن

 7.82+  7.85 - 7.11+  7.52 - 1728أيار 

 7.45+  7.41+  7.88+  7.88+  1728 حزيران

 .163+  0603 - 0610+  .168+  8102الربع الثاني 

 1650+  ..06 - 1695 - ..16 - 8102النصف األول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

في سعار المستهلا م امرلاق اليياسيةاالتجاه العاق لحركة 
 8102 حزيران - .810 حزيران :خالل الفترةفلسطين 

 (011=  8101سنة امساس )
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 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل البيانات *
 .28.0 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

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

 

 

 

 
 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، .60.5  ب6ص

 ( 801/807) 2982700-02: اتفه

 ( 801/807) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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