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مؤشر غالء المعيشة في  نخفاضا: الفلسطينياالحصاء 
 ارتفاع طفيف في الضفة الغربيةقطاع غزة مقابل 
 8102خالل العام  

 

طفيفًا ًا نخفاضاسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين 
مدفوعًا ، 8012مقارنة مع العام  8012خالل العام % 0.11مقداره 

لرقم في حين سجل اقطاع غزة، في % 1.34 باالنخفاض بمقدار
، *J1القدس  في% 1.04 نسبتهًا رتفاعا ألسعار المستهلك القياسي
 **.الضفة الغربية في% 0.41وبنسبة 

 

السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين  التّغيرنسب 
 4002 – 4002: للسنوات
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المستهلك في فلسطين خالل العام  سعار  نخفاضالسب  الرئيسي ال
 سعار السلع والخدمات في بعض  النخفاضيعود  8012

مجموعة المجموعات الرئيسية  همها  سعار السلع والخدمات ضمن 
مجموعة ، و سعار %4.25بمقدار  األقمشة والمالبس واألحذية
خدمات ، و سعار %1.29بمقدار  المشروبات الكحولية والتبغ

 %.1.07بمقدار  التعليم
 

ة مجموعة المواد الغذائيانخفضت  سعار السلع ضمن  كما
، والتي تشكل أهميتها %0.00والمشروبات المرطبة بمقدار 

إذ انخفضت  من سلة المستهلك الفلسطيني،% 53النسبية حوالي 
، و سعار %4.71الطازجة بمقدار الخضروات  سعار كل من 

بمقدار  الدواجن الطازجة، و سعار %4.04بمقدار  الدرنيات
بنسبة  الخضروات المجففةفاع  سعار ، على الرغم من ارت3.40%
 الفواكه، و سعار %6.40بنسبة  الطازج لبيض، و سعار ا9.08%
 %.2.93بنسبة  ةالطازج

، %1.06 نسبتهمجموعة النقل والمواصالت ارتفاعًا  سجلت
من سلة المستهلك  %02والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 

لة المستخدمة حيث ارتفعت  سعار المحروقات السائالفلسطيني، 
 %.5.35كوقود للسيارات بنسبة 

 

 كما ارتفعت  يضًا  سعار السلع والخدمات ضمن مجموعة 
، والتي تشكل أهميتها %0.83المسكن ومستلزماته بنسبة 

حيث  من سلة المستهلك الفلسطيني،% 9النسبية حوالي 
، و سعار المحروقات %5.60ارتفعت  سعار كل من الغاز بنسبة 

 .%4.78ستخدمة كوقود للمنازل بنسبة السائلة الم
 

الررررقم القياسررري ألسرررعار المسرررتهلك علررر  مسرررتو  المنررراط  
 الفلسطينية

حاداً  ًا نخفاضقطاع غزة ااالستهالكية في السلع  سعار سجلت 
 ،4000مقارنة بالعام  4002خالل العام % 0.52 مقداره

مجموعة المشروبات   سعار السلع ضمن نخفاضنتيجة ال
إذ انخفضت  سعار السجائر  ،%3.05والتبغ بمقدار الكحولية 

خدمات التعليم   سعاركما انخفضت  ،%5..8المستوردة بمقدار 
مجموعة المواد الغذائية  السلع ضمن و سعار، %5.35بمقدار 

 سعار كل  انخفضتإذ  ،%5.20 بمقداروالمشروبات المرطبة 
 الدرنيات، و سعار %1.11. بمقدار الطازجة الخضرواتمن 

، %1.08اللحوم الطازجة بمقدار ، و سعار %0.87 بمقدار
 سعار  رتفاععلى الرغم من ا، %11..و سعار الدواجن الطازجة 

 ، و سعار الفواكه الطازجة%0.51الخضروات المجففة بنسبة 
مجموعة  كما سجلت  سعار السلع ضمن، %0... بنسبة

 .%4.23مقداره  والمالبس واألحذية انخفاضًا  األقمشة
 

 مجموعة النقل والمواصالت ارتفاعاً   سعار في المقابل سجلت
مجموعة المسكن   سعار كما سجلت، %0.00نسبته 

إذ ارتفعت  سعار الغاز  ،%0.50 ارتفاعًا نسبتهومستلزماته 
 سعار المحروقات السائلة فيما انخفضت ، %0.81بنسبة 

  .%.0.0تخدمة كوقود للمنازل بنسبة المس
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ارتفاعًا نسبته * J1القدس االستهالكية في لع الس سعار سجلت 
نتيجة الرتفاع  ،4000مقارنة بالعام  4002خالل العام % 0.02

 ،%4.35مجموعة النقل والمواصالت بنسبة  سعار السلع ضمن 
حيث ارتفعت  سعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

ضمن   سعار السلع والخدمات، كما ارتفعت %1..8بنسبة 
إذ ارتفعت  سعار  ،%0.00مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 

، كما %5..8المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت  سعار السلع ضمن 

الخضروات حيث ارتفعت  سعار كل من  ،%0.95المرطبة بنسبة 
األسماك الطازجة بنسبة  ، و سعار%80...المجففة بنسبة 

، و سعار %...7.، و سعار الفواكه الطازجة بنسبة 8%....
و سعار البيض الطازج ، %0..7.الخضروات الطازجة بنسبة 

 سعار الدرنيات بمقدار ، على الرغم من انخفاض %...1بنسبة 
، و سعار اللحوم الطازجة %1.00بمقدار  األرز سعار ، و 5%..0

 .%.1..ر الدواجن الطازجة بمقدار ، و سعا%.1.1بمقدار 
 

مجموعة ضمن والخدمات في المقابل انخفضت  سعار السلع 
الخدمات ، و سعار %37.4حذية بمقدار األقمشة والمالبس واأل

 .%8734الطبية بمقدار 
 

ًا رتفاعا** الضفة الغربيةاالستهالكية في السلع  سعار سجلت 
نتج  ،4000مقارنة بالعام  4002خالل العام % 0.20 نسبته

 سعار السلع ضمن  ارتفاعبصورة رئيسية عن  رتفاعهذا اال
إذ ارتفعت  سعار  ،%0.92مجموعة النقل والمواصالت بنسبة 

 ،%7..1المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 
مجموعة المواد الغذائية   سعار السلع ضمنكما ارتفعت 

ارتفعت  سعار كل من إذ  ،%0.20 نسبةوالمشروبات المرطبة ب
، و سعار الخضروات المجففة %7.81.البيض الطازج بنسبة 

، %1..1، و سعار األسماك الطازجة بنسبة %1.11بنسبة 
، و سعار الفواكه الطازجة %1...و سعار اللحوم الطازجة بنسبة 

 ، %08..، و سعار الخضروات الطازجة بنسبة %.7..بنسبة 
 بمقدار الدواجن الطازجة سعار  انخفاضعلى الرغم من 

 .%01.. مقدارب الدرنيات، و سعار %.1.1
 

مجموعة المسكن سجلت  سعار السلع والخدمات ضمن  كما
كل من  سعار إذ ارتفعت  ،%0.24ومستلزماته ارتفاعًا نسبته 

، %.0.1المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 
 .%1.11 سعار الغاز بنسبة و 
  

  في المقابل انخفضت  سعار السلع والخدمات ضمن مجموعة
 7.5.خالل العام  %2.20 مقدارب األقمشة والمالبس واألحذية

 .مقارنة بالعام السابق
 

السنوية في أسعار  التّغيرالجدول التالي يوضح نسب 
: المستهلك عل  مستو  المناط  الفلسطينية للسنوات

4002 – 4002 
 

 السنة

  يرالتغ  نسب 

الضفة  فلسطين

 **الغربية

القدس  قطاع غزة

J1* 

8002  +0000  +8021  +0012  +2028 

8002  +2011  +2000  +8022  +2010 

8002  +0022  +2008  +2022   +1022 

8002  +1022  +0022  +1022  +0010 

8002  +1021  +1021  +10012   +2018 

8001  +8022  +0022  +2028  +0022 

8010  +0022  +2082  +1028  +2082 

8011  +8022  +0022  +0022  +2010 

8018  +8022  +2002  +0022   +0080 

8010  +1028  +0010 - 0022   +1021 

8012  +1020  +1080  +8022  +0022 

8012  +1020  +1081  +1022  +0000 

8012 - 0088 - 0002 - 0022 - 0012 

8012  +0081 - 0001  +0011  +8012 

8012 - 0.19 +0.41  1.34 - + 1.04  

 56.72+  39.80+  48.92+  47.18+  التراكمي
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في أسعار المستهلك  الشهرية يريوضح نسب الّتغالجدول 
 :8102 ألشهر العامسطينية عل  مستو  المناط  الفل

 الشهر

  غيرنسب الت  

 فلسطين
الضفة 

 **الغربية
 *J1القدس  قطاع غزة

 0082 - 0002+  0012+  0010 -  كانون ثاني

 0088 - 0082 - 0002+  0002 -  شباط

 0001 - 0021 - 0001 - 0018 -  آذار

 0020+  0001 - 0022+  0008+  نيسان 

 0001+  0012 - 0088+  0021 - أيار 

 0022+  0028+  0012+  0010+  حزيران 

 0012+  0022+  0008+  0002+  تموز 

 0081+  0022 - 0008 - 0008 - ب آ

 0010+  0022+  0001 - 0002 - أيلول 

 0082 + 0001+  0012+  0002 + تشرين أول 

 0002 - 0020 - 0028 - 0002 - تشرين ثاني 

  0.04+  0.33 - 0.01+  0.18 - كانون أول 

مقارنة  8102

 .810مع 
- 0.19 +0.41  1.34 - + 1.04  

 

في ألسعار المستهلك  األرقام القياسيةه العام لحركة االتجا
 8102ألشهر العام فلسطين 

 (011=  8101سنة األساس )
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 :مالحظات

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *
 .1122 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل
 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .1122 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، .7043  ب7ص

 ( 128/120) 2982700-02: اتفه

 ( 128/120) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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