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االحصاء الفلسطيني :ارتفاع مؤشر غالء المعيشة

كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة  ،%18.8وأسعار الغاز بنسبة
 ،%0801وأسعار السلع ضمن مجموعة المالبس واألحذية بنسبة

خالل شهر أيار.1529/50 ،

 ،%0819وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات

"البنزين" بنسبة  ،%9809وأسعار الزيوت النباتية بنسبة ،%18.9

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته

وأسعار األرز بنسبة  ،%1811وأسعار األسماك الحية الطازجة،

 %5.34خالل شهر أيار  9112مقارنة مع شهر نيسان ،9112

المبردة أو المجمدة بنسبة  ،%1881على الرغم من انخفاض

بواقع  %18.2في القدس  ،*J1وبنسبة  %1819في قطاع غزة،

أسعار الخضروات المجففة بمقدار  ،%9.8.2وأسعار البيض

في حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك انخفاضاً مقداره

بمقدار  ،%.811وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار ،%18.2

 %1810في الضفة الغربية**.

وأسعار الدجاج الطازج بمقدار .%18.8

السبب الرئيسي الرتفاع األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي

كما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في اطاع غزة ارتفاعاً

الرتفاع أسعار خدمات الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية
والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة  ،%.8.8وأسعار خدمات

نسبته  %2821خالل شهر أيار  9112مقارنة مع شهر نيسان

المالبس واألحذية بنسبة  ،%1819على الرغم من انخفاض أسعار

الطازج بنسبة  ،%1.8.1وأسعار خدمات الرعاية الشخصية

 ،9112نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج

المطاعم واإلقامة بنسبة  ،%1811وأسعار السلع ضمن مجموعة

والحماية االجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة ،%.81.

الخضروات المجففة بمقدار  ،%12821وأسعار الخضروات

وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة  ،%08..وأسعار اللحوم الطازجة

الطازجة بمقدار  ،%1.81.وأسعار الدرنيات بمقدار ،%28.1

بنسبة  ،%88..على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات

وأسعار البيض بمقدار  ،%189.وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار

المجففة بمقدار  ،%9889.وأسعار الدرنيات بمقدار ،%1.8.8

 ،%18..وأسعار الدجاج الطازج بمقدار  ،%1818وأسعار الغاز

وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%11821وأسعار األسماك

بمقدار .%18.8

الحية الطازجة ،المبردة أو المجمدة بمقدار  ،%18.1وأسعار

وعند مقارنة األسعار خالل شهر أيار  9112مع شهر أيار

الغاز بمقدار .%1890

 911.تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي ألسعار

في حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة

المستهلك في فلسطين بنسبة  ،%98.9بواقع  %98.8في قطاع

الغربية** انخفاضاً مسداره  %5823خالل شهر أيار 9112

غزة ،وبنسبة  %9808في القدس  ،*J1وبنسبة  %988.في

مقارنة مع شهر نيسان  ،9112وذلك نتيجة النخفاض أسعار

الضفة الغربية**.

الخضروات الطازجة بمقدار  ،%12810وأسعار الخضروات

الررررال السياسررري اسرررعار المسرررتهلا علررر مسرررتو المنررراط

المجففة بمقدار  ،%1.8.1وأسعار الدجاج الطازج بمقدار

الفلسطينية

 ،%281.وأسعار البيض بمقدار  ،%.818وأسعار الدرنيات

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في السدس *J1ارتفاعاً

بمقدار  ،%.809وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار ،%.81.

نسبته  %28.9خالل شهر أيار  9112مقارنة مع شهر نيسان

وأسعار الغاز بمقدار  ،%1812على الرغم من ارتفاع أسعار

 ،9112وذلك نتيجة الرتفاع أسعار خدمات الرعاية الشخصية

خدمات الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع والخدمات

وأسعار خدمات المطاعم واإلقامة بنسبة  ،%.8.1وأسعار الفواكه

واألحذية بنسبة .%181.

والحماية االجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة ،%.819

المتنوعة بنسبة  ،%2819وأسعار السلع ضمن مجموعة المالبس

الطازجة بنسبة  ،%.8.0وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
مالحظات:

شهرية في أسعار المستهلا
الجدول يوضح نسب التّغير ال ّ
عل مستو المناط الفلسطينية لألشهر:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .12..

كانون ثاني – أيار :1529
الشهر

فلسطين

كانون ثاني 1811 + 9112
 1811شباط 9112
18.1 +
آذار 9112
18.1 +
نيسان 9112
1808 +
أيار 9112

نسب التغير الشهرية
الضفة
قطاع غزة القدس *J1
الغربية**
1812 - 1811 + 1811 +
1802 - 181. - 181. +
181. + 18.2 + 18.. +
18.. + 181. + 1812 +
18.2 + 1819 + 1810 -

لمزيد من المعلومات يرج االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،2431 .رال اهلل -فلسطين

هاتف)2.1/2.9( 02-2982700 :
فاكس)2.1/2.9( 02- 2982710 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :

لألشهر :أيار  - 152.أيار 1529

الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :

(سنة ااساس )255 = 152.

104
102
100
98
96
94
92
90

الرقم القياسي ألسعار المستهلك CPI

99.37

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .12..

خط مجاني1800300300 :

االتجاه العال لحركة ااراال السياسية اسعار المستهلا في فلسطين

102.18

**البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

تنويه:

 تم تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك لتصبح .911.
 تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب
الغرض من االستخدام  911. – COICOPوالصادر عن شعبة
اإلحصاء في األمم المتحدة ،لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع
والخدمات االستهالكية.

9

