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اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غالء المعيشة في 
 50/8502فلسطين لشهر أيــــــــــــار،

 

مؤشر غالء المعيشة خالل شهر أيـــــــــار، انخفاض 
50/8502 

 

 مقداره ا  انخفاض فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
، 1638 نيسانمقارنة مع شهر  1638 أيارخالل شهر  14.0%
في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعًا ، قطاع غزة في %69.0 بواقع

في الضفة % 6911، وبنسبة *J1في القدس % 6913نسبته 
  **.الغربية

 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  النخفاضالسبب الرئيسي 
، وأسعار %36903أسعار الخضروات المجففة بمقدار  النخفاض

 ،%19.3وأسعار الغاز بمقدار  ،%.096الفواكه الطازجة بمقدار 
أسعار  ارتفاععلى الرغم من ، %3983وأسعار الطحين بمقدار 
، %0913، وأسعار البيض بنسبة %3961الدواجن الطازجة بنسبة 

وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
، وأسعار %1900، وأسعار األسماك الطازجة بنسبة 19.0%

 %.39.1المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 
 

 .163 أيارمع شهر  1638 أيارهر سعار خالل شوعند مقارنة األ
في قم القياسي ألسعار المستهلك الر  انخفاض إلىتشير البيانات 

في حين ، في قطاع غزة% .198، بواقع %.698 بمقدارفلسطين 
 في %69.0ارتفاعًا نسبته  ألسعار المستهلك سجل الرقم القياسي

 **.في الضفة الغربية %6906، وبنسبة *J1القدس 
 

، سجل 1638األولى من العام  الخمسةيانات لألشهر وبمقارنة الب
 مقداره انخفاضاً  في فلسطين سعار المستهلكالرقم القياسي أل

في % 39.3، بواقع مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق% 3933
ل في حين سج، **في الضفة الغربية% 6980 وبمقدار، قطاع غزة

 .J1*قدس في ال% 6938نسبته الرقم القياسي ارتفاعًا 
 
 

ــــرلق القياســــي مســــعار المســــلهلا قلــــ  مســــلو  المنــــاط   ال
 الفلسطينية

 مقداره انخفاضا   لطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
، 1638 نيسانمقارنة مع شهر  1638 أيارخالل شهر  %..14

أسعار الخضروات نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض 
وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار ، %0..16المجففة بمقدار 

وأسعار ، %33966، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 30910%
، وأسعار الغاز بمقدار %3903الخضروات الطازجة بمقدار 

، وأسعار الطحين بمقدار %39.8، وأسعار األرز بمقدار %.196
بنسبة الدواجن الطازجة أسعار  ، على الرغم من ارتفاع3936%
وأسعار ، %1910، وأسعار األسماك الطازجة بنسبة 0980%

، %0910بنسبة  قات السائلة المستخدمة كوقود للمنازلالمحرو 
وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

 %.1931وأسعار البيض بنسبة ، 1931%
 

ارلفاقا  * J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في بينما 
 نيسانمقارنة مع شهر  1638 أيارخالل شهر  %14.0ه نسبل

أسعار الخضروات الطازجة بنسبة ، وذلك نتيجة الرتفاع 1638
وأسعار ، %36901بنسبة  الدواجن الطازجةأسعار و ، %.3393

، وأسعار %19.3وأسعار الطحين بنسبة ، %09.1البيض بنسبة 
، %19.0وأسعار األسماك الطازجة بنسبة ، %1963األرز بنسبة 

على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 
المحروقات ، وأسعار %39.3، وأسعار الغاز بمقدار 33966%

، وأسعار %1968 بمقدارالسائلة المستخدمة كوقود للمنازل 
 %.3900 بمقدارالمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

 

 **الضفة الغربيةالرقم القياسي ألسعار المستهلك في  كما سجل
مقارنة مع شهر  1638 أيارخالل شهر  %1400ارلفاقا  نسبله 

، %0986البيض بنسبة ، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار 1638 نيسان
وأسعار المحروقات ، %1980وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 

، وأسعار %1936السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
، %1981المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 

، وأسعار الدرنيات %3933وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
بمقدار  الغازأسعار  انخفاضعلى الرغم من ، %.393بنسبة 
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الفواكه وأسعار ، %1933وأسعار الطحين بمقدار ، 1933%
 .%1968بمقدار الطازجة 

 

هرية في أسعار المسلهلا قل  ير الشّ سب الّلغيوضح نالجدول 
 سطينية خالل الفلرة من مسلو  المناط  الفل

 :0102 أيار  –كانون ثاني  
 

 الشهر
 هرية غير الشّ نسب اللّ 

الضفة  فلسطين
 *J1القدس  لطاع غزة **الغربية

 .691 - .6.1+  6.30+  6.31 - 1638 كانون ثاني
 6.11 - .6.1 - 6.60+  6.63 -  1638 شباط
 .6.6 - 6933 - .6.6 - 6931 - 1638 آذار

 .141 - .041 - 04.1 - 0400 - 0102الربع امول 
 69.6+  6913 - .693+  6911+  1638نيسان 
 6913+  69.0 - 6911+  6903 - 1638أيار 

 

في مسعار المسلهلا  امرلاق القياسيةااللجاه العاق لحركة 
 0102 أيار - 0102 أيار :ل الفلرةخال فلسطين 
 (011=  0101سنة امساس )
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 :مالحظات
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل البيانات *
 ..3.0 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل
 ه االحتاللالذي ضمو لقدس الجزء من محافظة ا ذلكتشمل  ال البيانات**
 ..3.0 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل

 

 
 

 :لمزيد من المعلومات يرج  االلصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -راق اهلل، 04.2.  ب.ص
 ( 6../1..) 2982700-02: اتفه

 ( 6../1..) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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