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نسب الت ّغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين للسنوات:

انخفاض مؤشر غالء المعيشة في فلسطين خالل العام

2020 – 2004

 2020بمقدار %0.73
سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا
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9.89%

مقداره  %0.73خالل العام  2020مقارنة مع العام ،2019

10%

قطاع غزة ،في حين سجل مؤشر غالء المعيشة ارتفاعاً نسبته
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 %0.74في القدس .*J1
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يعود السبب الرئيسي النخفاض مؤشر غالء المعيشة في
فلسطين؛ الى انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة

-0.73%
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كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار  ،%10.19و"الديزل" بمقدار

-2%

 ،%3.76وأسعار الدجاج الطازج بمقدار  ،%7.74وأسعار
الخضروات الطازجة بمقدار  ،%7.15وأسعار الزيوت النباتية

مؤشررر غررالء المعيشررة خررالل العررام  2020علررم مسررتو

بمقدار  ،%6.37وأسعار السلع ضمن مجموعة المالبس واألحذية

المناطق الفلسطينية

بمقدار  ،%3.33وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار ،%1.21

 %0.90انخفاض مؤشر غالء المعيشة في الضفة

وأسعار الغاز بمقدار  ،%1.06رغم ارتفاع أسعار الخضروات

الغربية** خالل العام  2020مقارنة بالعام 2019

المجففة بنسبة  ،%10.66وأسعار البيض بنسبة ،%4.87

نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار

وأسعار أرز حبة قصيرة بنسبة .%3.18

المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار
 ،%10.70و"الديزل" بمقدار  ،%3.22وأسعار الدجاج الطازج

وعلى أثر انتشار فيروس كورونا –  19في فلسطين وما تبعه من

بمقدار  ،%10.22وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار

تدابير للحد من انتشاره ،فقط تأثر قطاع النقل بشكل مباشر مما

 ،%8.50وأسعار الزيوت النباتية بمقدار  ،%7.22وأسعار

أدى الى ارتفاع أسعار خدمة نقل الركاب عن طريق البر "والتي

البطاطا بمقدار  ،%4.35وأسعار السلع ضمن مجموعة

تشتمل على نقل الركاب بالحافالت والسيارات" بنسبة %1.92

المالبس واألحذية بمقدار  ،%3.23وأسعار الفواكه الطازجة

خالل العام  2020مقارنة بالعام .2019

بمقدار  ،%3.03وأسعار خدمة نقل الركاب عن طريق الجو
بمقدار  ،%2.62وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو

خالل العام  2020بلغ متوسط سعر الدجاج  14شيقل1/كغم،

مجمدة بمقدار  ،%1.61وأسعار الخضروات المجففة بمقدار

والبندورة عناقيد حبة كبيرة ،والليمون ،والموز  5شيقل1/كغم،

 ،%1.55وأسعار الغاز بمقدار  ،%1.49وأسعار أرز حبة

والخيار بيوت بالستيكية  4شيقل1/كغم ،واسطوانة الغاز 67

قصيرة بمقدار .%1.32

شيقل12/كغم ،والبيض  15شيقل2/كغم ،والبصل  3شيقل1/كغم
في فلسطين.

في المقابل ارتفعت أسعار البيض بنسبة  ،%12.36وأسعار
خدمة نقل الركاب عن طريق البر "والتي تشتمل على نقل
الركاب بالحافالت والسيارات" بنسبة  %1.31خالل العام

.2020
1

نسبة التغير السنوية %

بواقع  %0.90في الضفة الغربية** ،وبمقدار  %0.52في

8%
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خالل العام  2020بلغ متوسط سعر الدجاج  13شيقل1/كغم،

 ،%4.88وأسعار الغاز بنسبة  ،%4.17وأسعار البيض بنسبة

واألرز حبة قصيرة شقحة  139شيقل25/كغم ،والبندورة عناقيد

 ،%3.32وأسعار الزيوت النباتية بنسبة .%2.43

بالستيكية ،والبصل  4شيقل1/كغم ،والبطاطا  3شيقل1/كغم،

في المقابل انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة

حبة كبيرة ،والليمون ،والموز  5شيقل1/كغم ،والخيار بيوت

كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار  ،%14.05و"البنزين" بمقدار

واسطوانة الغاز  64شيقل12/كغم ،والبيض  16شيقل2/كغم

 ،%9.39وأسعار الخضروات المجففة بمقدار ،%11.09

في الضفة الغربية**.

وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%4.73وأسعار الدجاج

 %0.52انخفاض مؤشر غالء المعيشة في قطاع غزة خالل

الطازج بمقدار  ،%2.81وأسعار السلع ضمن مجموعة

يعود هذا االنخفاض الى انخفاض أسعار المحروقات السائلة

بمقدار  %1.00خالل العام .2020

اللحوم الطازجة بمقدار  ،%7.44وأسعار البيض بمقدار

خالل العام  2020بلغ متوسط سعر األرز حبة قصيرة شقحة

العام  2020مقارنة بالعام 2019

المالبس واألحذية بمقدار  ،%1.68وأسعار الفواكه الطازجة

المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار  ،%7.63وأسعار

 144شيقل25/كغم ،والبيض  24شيقل2/كغم ،والبطاطا 3

 ،%6.92وأسعار الزيوت النباتية بمقدار  ،%5.67وأسعار السلع

شيقل1/كغم ،واسطوانة الغاز  121شيقل12/كغم ،والدجاج 18

ضمن مجموعة المالبس واألحذية بمقدار  ،%4.43وأسعار

شيقل1/كغم ،والليمون ،والبندورة عناقيد حبة كبيرة 7

الخضروات الطازجة بمقدار  ،%4.00وأسعار الغاز بمقدار

شيقل1/كغم ،والموز  6شيقل1/كغم ،والخيار بيوت بالستيكية

 ،%1.58وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار

 5شيقل1/كغم ،والبصل  4شيقل1/كغم في القدس .*J1

.%1.43
في المقابل ارتفعت أسعار الخضروات المجففة بنسبة ،%35.10

نسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في فلسطين خالل

وأسعار البطاطا بنسبة  ،%13.74وأسعار السجائر المستوردة

العام 2020

بنسبة  ،%4.32وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة  ،%3.63وأسعار

1.50

1.26

أرز حبة قصيرة بنسبة  %3.06خالل العام .2020

خالل العام  2020بلغ متوسط سعر لحم الغنم  50شيقل1/كغم،

1.00

0.72

ولحم العجل  37شيقل1/كغم ،والبيض  11شيقل2/كغم ،والبندورة
عناقيد حبة كبيرة  3شيقل1/كغم ،والخيار بيوت بالستيكية 2
شيقل1/كغم ،واألرز حبة قصيرة شقحة  152شيقل25/كغم،

نسبة التغير الشهرية %

0.50

0.00

والموز  4شيقل1/كغم ،والليمون ،والبصل  3شيقل1/كغم،

-0.37
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والبطاطا  2شيقل1/كغم في قطاع غزة.

-0.47

-0.32

-0.50

-1.00

 %0.74ارتفاع مؤشر غالء المعيشة في القدس  *J1خال ل
العام  2020مقارنة بالعام 2019

-1.50

نتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البطاطا

بنسبة  ،%12.15وأسعار أرز حبة قصيرة بنسبة ،%8.59
وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة
2
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مالحظات:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967
**البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل
اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967
لمزيد من المعلومات يرجم االتصال:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ص.ب ،1647 .رام هللا -فلسطين

هاتف)970/972( 02-2982700 :
فاكس)970/972( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :
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