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االحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر غالء المعيشة في 
 7102فلسطين للعام 

 

 ارتفاعا  سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين 
 ،7102العام مقارنة مع  7102 العامخالل % 1270 نسبته
، قطاع غزةفي % ..11، وبنسبة *J1القدس في % 81.2بواقع 

في % .111 همقدار في حين سجل الرقم القياسي انخفاضًا طفيفًا 
 1**الضفة الغربية

 

: السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين للسنوات التّغيرنسب 
7112 – 7102 

 
 

المستهلك في فلسطين خالل العام أسعار السبب الرئيسي الرتفاع 
يعود الرتفاع أسعار السلع والخدمات في بعض  81.2

المجموعات الرئيسية أهمها أسعار السلع والخدمات ضمن 
، والتي تشكل %1220مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 

 من سلة المستهلك الفلسطيني،% 9أهميتها النسبية حوالي 
، وأسعار %2188بنسبة حيث ارتفعت أسعار كل من الغاز 

، %61.6المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
 %81.61وأسعار تعرفة الكهرباء بنسبة 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

والتي % 0227الخدمات الطبية بنسبة أسعار أيضًا كما ارتفعت 
من سلة المستهلك % 2تشكل أهميتها النسبية حوالي 

  2الفلسطيني
مجموعة المواد الغذائية في حين انخفضت أسعار السلع ضمن 

، والتي تشكل أهميتها %1292والمشروبات المرطبة بمقدار 
إذ  من سلة المستهلك الفلسطيني،% 13النسبية حوالي 

، %..1..انخفضت أسعار كل من اللحوم الطازجة بمقدار 
وات المجففة ، وأسعار الخضر %7162طحين بمقدار وأسعار ال
، وأسعار %128.، وأسعار األرز بمقدار %188.بمقدار 

على الرغم من ارتفاع أسعار ، %81.6الدواجن الطازجة بمقدار 
بنسبة  ، وأسعار الخضروات الطازجة%6112الدرنيات بنسبة 

 %712.1بنسبة  البيض الطازج، وأسعار 7181%
 

 %1220 مقدارها  انخفاضأيضا  خدمات التعليم سجلت أسعار 
والتي تشكل أهميتها ، 81.6ارنة بالعام مق 81.2خالل العام 

 2من سلة المستهلك الفلسطيني %1النسبية حوالي 
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق 
  الفلسطينية

ارتفاعا  نسبته * J1القدس االستهالكية في السلع أسعار سجلت 
نتيجة  ،7102مقارنة بالعام  7102خالل العام % 7202

مجموعة خدمات التعليم بنسبة الرتفاع أسعار السلع ضمن 
مجموعة المسكن أسعار السلع والخدمات ضمن و  ،3222%

إذ ارتفعت أسعار المحروقات  ،%7222ومستلزماته بنسبة 
 ارتفعت، كما %81.6 نسبةالسائلة المستخدمة كوقود للمنازل ب

وبات مجموعة المواد الغذائية والمشر أسعار السلع ضمن 
أسعار كل من الدرنيات  ارتفعتحيث  ،%1222 نسبةالمرطبة ب

، %2122 نسبة، وأسعار البيض الطازج ب%..81. نسبةب
، على الرغم من %2178 نسبةب الخضروات الطازجةوأسعار 
، وأسعار %.218 مقدارأسعار الخضروات المجففة ب انخفاض

 1 %..1.اللحوم الطازجة بمقدار 
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طفيفا  قطاع غزة ارتفاعا  االستهالكية في السلع أسعار سجلت 
 ،7102مقارنة بالعام  7102خالل العام % 1200 تهنسب

مجموعة المسكن نتيجة الرتفاع أسعار السلع والخدمات ضمن 
إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة  ،%7227ومستلزماته بنسبة 

تخدمة كوقود للمنازل ، وأسعار المحروقات السائلة المس%..81
الخدمات الطبية بنسبة كما ارتفعت أسعار  ،%.612بنسبة 
مجموعة المواد الغذائية  السلع ضمن وأسعار ،7207%

أسعار كل من  ارتفعتإذ  ،%1271 نسبةوالمشروبات المرطبة ب
وات الطازجة ، وأسعار الخضر %81.6بنسبة  الطازجة سماكاأل

وأسعار ، %.612 ، وأسعار البيض الطازج بنسبة%6122بنسبة 
 نسبةوأسعار الدواجن الطازجة ب، %1.8.الدرنيات بنسبة 

 مقدارب اللحوم الطازجةأسعار  انخفاض، على الرغم من %.812
 %17.1. ، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار%..1..

 

 مقدارها  خدمات التعليم انخفاضفي المقابل سجلت أسعار 
 1مقارنة بالعام السابق 81.2خالل العام  1277%

 

انخفاضا  ** الضفة الغربيةاالستهالكية في السلع سعار أسجلت 
مقارنة بالعام  7102خالل العام % 1210طفيفا  مقداره 

أسعار نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض  ،7102
مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة السلع ضمن 

إذ انخفضت أسعار كل من اللحوم الطازجة  ،%0221بمقدار 
، وأسعار %1117.، وأسعار الطحين بمقدار %.818.بمقدار 

لخضروات المجففة ، وأسعار ا%.18.الدواجن الطازجة بمقدار 
الدرنيات بنسبة على الرغم من ارتفاع أسعار ، %..1.بمقدار 
، وأسعار %182.بنسبة  الطازجةالخضروات ، وأسعار 2121%

 1%187.بنسبة لطازج البيض ا
 

مجموعة أسعار السلع والخدمات ضمن في المقابل سجلت 
أسعار  ارتفعتإذ  ،%1291 ارتفاعا  نسبتهالمسكن ومستلزماته 

المحروقات السائلة ، وأسعار %1117.الغاز بنسبة كل من 
، وأسعار تعرفة الكهرباء %.612 نسبةالمستخدمة كوقود للمنازل ب

 1%.18. نسبةب

 

 
 
 

خالل العام  %0232الخدمات الطبية بنسبة كما ارتفعت أسعار 
 1مقارنة بالعام السابق 81.2

 

السنوية في أسعار  التّغيرالجدول التالي يوضح نسب 
: المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للسنوات

7112 – 7102 

 السنة

 السنوية التّغيرنسب 

الضفة  فلسطين

 **الغربية

القدس  قطاع غزة

J1* 

4002  +0000  +40.2  +00..  +2024 

4002  +20..  +2000  +4022  +20.0 

4002  +00.2  +2004  +2022   +.011 

4001  +.0.2  +0012  +.022  +00.0 

400.  +20.2  +20..  +.002.   +10.4 

4002  +4012  +0021  +2024  +0022 

40.0  +0012  +2042  +.014  +2042 

40..  +40..  +0022  +0021  +20.0 

40.4  +401.  +200.  +002.   +0040 

40.0  +.014  +00.0 - 0012   +.0.. 

40.2  +.010  +.040  +40.2  +00.2 

40.2  +.020  +.042  +.011  +0000 

40.2 - 0044 - 000. - 00.2 - 0022 

40.1  +004. - 000.  +00..  +40.. 

 11.15+  71.47+  41..7+  74.74+  التراكمي
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 ضح نسب التغّير الشهرية في أسعارالجدول أدناه يو 
 سطينية المستهلك على مستوى المناطق الفل

 :7102 شهر العامأل

 الشهر

 نسب التغيّر الشهرية

 فلسطين
الضفة 

 **الغربية

قطاع 

 غزة

القدس 

J1* 

 004.+  .000+  0000+  00.2+  كانون ثاني

 0002+  0020+  .001+  0024+  شباط

 0010 - 4000+  0044+  .00.+  آذار

 .002+  00.0+  .00. - 0020 - نيسان

 00.1 - 024. - 0020 - 00.2 - أيار

 0042 - .02. - 0020 - 0022 - حزيران

 00.0 - .002 - 0002+  00.2 - تموز

 0021+  .000+  0021+  0022+  آب

 .004+  002.+  00.2+  0022+  أيلول

 .000+  0022+  .000 - 0040+  تشرين أول

 00.2 - 0022 - 00.1 - .000 - تشرين ثاني

 0001+  0022 - 0020 - .002 - كانون أول

5714  +7.51 - 7.71  +7.11  +5.1. 

 

المستهلك في االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار 
 7102 العامشهر أخالل فلسطين 

 (011=  7101األساس سنة )
 

 
 :مالحظات

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل  J1بيانات القدس*
 8621.عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

بيانات الضفة الغربية ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته **
 8621.إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

 
 :تنويه

تم تمويل جمع بيانات مسح الرقم القياسي ألسعار المستهلك بدعم من اإلتحاد 
 1األوروبي

110.67 110.50 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

CP
I  

ك 
تهل

مس
ر ال

سعا
 أل

سي
لقيا

م ا
الرق

 


