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 مؤشر غالء المعيشة ارتفاع: االحصاء الفلسطيني
 السابق ع الشهرممقارنة  30/9302،آذارخالل شهر 

 

 ارتفاعًا نسبته فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 
، 9112 شباطمقارنة مع شهر  9112 آذارخالل شهر  38.0%
في الضفة % ..18وبنسبة في قطاع غزة،  %18.2 بواقع

  .*J1في القدس % 18.0 ، وبنسبة**الغربية
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  الرتفاعالسبب الرئيسي 
الخضروات أسعار ، و %.1181 نسبةأسعار الدرنيات ب رتفاعال

، %28.9وأسعار الدجاج الطازج بنسبة ، %11811 بنسبةالطازجة 
، وأسعار المحروقات السائلة %810.وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 
، وأسعار %18.0بنسبة " البنزين"المستخدمة كوقود للسيارات 
 انخفاضعلى الرغم من ، %9811الخضروات المجففة بنسبة 

 %.1812البيض بمقدار أسعار 
 

 .911 آذارمع شهر  9112 آذارسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
في قم القياسي ألسعار المستهلك الر  في ارتفاع إلىتشير البيانات 

، **الضفة الغربية في% 9891، بواقع %1819بنسبة فلسطين 
 .في قطاع غزة %.181 وبنسبة ،*J1القدس في % 1802وبنسبة 

 

الررم  القياسرري اسررعار المسررتهلس علررل مسررتو  المنرراطق 
 الفلسطينية

 ارتفاعًا نسبته مطاع غزة المستهلك فيسجل الرقم القياسي ألسعار 
، 9112 شباطمقارنة مع شهر  9112 آذارخالل شهر  38.2%

الدرنيات بنسبة  أسعارارتفاع بصورة رئيسية عن  االرتفاعنتج هذا 
، وأسعار %11811الخضروات الطازجة بنسبة  أسعارو  ،12829%

، وأسعار السجائر المستوردة %0801الخضروات المجففة بنسبة 
، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود %2811بنسبة 

الدجاج الطازج بنسبة  ، وأسعار%819.بنسبة " البنزين"للسيارات 
 .%18.1 مقدارب البيضأسعار  انخفاضعلى الرغم من ، %.189

 

* *الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في كما 
مقارنة مع شهر  9112 آذارخالل شهر  %..38 نسبته ارتفاعاً 
أسعار الدجاج الطازج بنسبة  الرتفاع، وذلك نتيجة 9112 شباط

، وأسعار الفواكه الطازجة %..08، وأسعار الدرنيات بنسبة 821%.
، %.280خضروات الطازجة بنسبة ، وأسعار ال%2822بنسبة 

" البنزين"وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 
، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار %18.1بنسبة 
 .%9821، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1819%

 

ًا رتفاعا *J1القدسسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في و 
 شباطمقارنة مع شهر  9112 آذارخالل شهر  %3800 نسبته
 نسبةأسعار الخضروات الطازجة ب الرتفاع، وذلك نتيجة 9112
وأسعار ، %8.0. بنسبة، وأسعار الفواكه الطازجة 9.892%

بنسبة " البنزين"المحروقات  السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 
على الرغم من ، %1812، وأسعار الدرنيات بنسبة %.181

، وأسعار الخضروات %1811 مقدارب البيضأسعار  فاضانخ
 .%18.2 مقدارالمجففة ب

 
 :تنويه

  911تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك لتصبح تم.. 
  تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب

والصادر عن شعبة األمم  .COICOP – 911الغرض من االستخدام 
 .لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية المتحدة،

 
 :مالحظات

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *
 .1220 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .1220 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل
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