دولة فلسطين

صدر بتاريخ2018/50/41 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مؤشر غالء المييشة في فلسطين لشهر

الرررررلق اليياسرررري سرررريار المسررررتهلى علررررا مسررررتو المنرررراط
الفلسطينية

نيسان8402/40 ،

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في اليدس  *J1ارتفاعا
نسبته  %47.4خالل شهر نيسان  1548مقارنة مع شهر آذار

ارتفاع مؤشر غالء المييشة خالل شهر

 ،1548وذلك نتيجة الرتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة

نيسان8402/40،

 ،%4.560وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة  ،%8519وأسعار
المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة ،%0519

سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته

وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة

 %4.28خالل شهر نيسان  1548مقارنة مع شهر آذار ،1548

 ،%9555وأسعار الخضروات المجففة بنسبة  ،%1550وأسعار

بواقع  %5.05في القدس  ،*J1وبنسبة  %5500في الضفة

األرز بنسبة  ،%1544على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات

الغربية** ،في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره %55.4

بمقدار  ،%4.590وأسعار البيض بمقدار  ،%9516وأسعار الدواجن

في قطاع غزة.

الطازجة بمقدار  ،%1500وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار .%5.05

السبب الرئيسي الرتفاع األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي

كما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الضفة الغربية**

الرتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة  ،%4.51.وأسعار األسماك

ارتفاعا نسبته  %47..خالل شهر نيسان  1548مقارنة مع شهر

الطازجة بنسبة  ،%0555وأسعار الدرنيات بنسبة  ،%4514وأسعار

آذار  ،1548وذلك نتيجة الرتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة

اللحوم الطازجة بنسبة  ،%5580وأسعار الطحين بنسبة ،%5.01

 ،%13.33وأسعار الدرنيات بنسبة  ،%1566وأسعار اللحوم

على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار

الطازجة بنسبة  ،%4540وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة

 ،%6509وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%1595وأسعار

كوقود للسيارات بنسبة  ،%5580على الرغم من انخفاض أسعار

الغاز بمقدار  ،%.546وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار .%1556

البيض بمقدار  ،%1589وأسعار الخضروات المجففة بمقدار
 ،%1581وأسعار الغاز بمقدار  ،%1509وأسعار الدواجن الطازجة

وعند مقارنة األسعار خالل شهر نيسان  1548مع شهر نيسان

بمقدار .%1501

 1540تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي ألسعار المستهلك
في فلسطين بمقدار  ،%45.4بواقع  %.500في قطاع غزة،

في حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في لطاع غزة

وبمقدار  %55.1في الضفة الغربية** ،في حين سجل الرقم

انخفاضا ميداره  %4.20خالل شهر نيسان  1548مقارنة مع شهر

القياسي ارتفاعاً نسبته  %5.10في القدس .*J1

آذار  ،1548نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار

وبمقارنة البيانات لألشهر األربعة األولى من العام  ،1548سجل

الخضروات المجففة بمقدار  ،%40561وأسعار الخضروات الطازجة

الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره

بمقدار  ،%4458.وأسعار الغاز بمقدار  ،%15.5وأسعار الدواجن

 %4540مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ،بواقع  %4504في

الطازجة بمقدار  ،%556.على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه

قطاع غزة ،وبمقدار  %4540في الضفة الغربية** ،في حين سجل

الطازجة بنسبة  ،%41510وأسعار األسماك الطازجة بنسبة

الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته  %555.في القدس .*J1

 ،%6515وأسعار البيض بنسبة  ،%9590وأسعار الخبز بنسبة
 ،%1541وأسعار الزيوت النباتية بنسبة  ،%45.9وأسعار الطحين
بنسبة  ،%4559وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة .%5504
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دولة فلسطين

صدر بتاريخ2018/50/41 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
لمزيد من الميلومات يرجا االتصال:

شهرية في أسيار المستهلى علا
الجدول يوضح نسب التّغير ال ّ

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مستو المناط الفلسطينية خالل الفترة

ص.ب ،040. .راق اهلل -فلسطين

من كانون ثاني – نيسان :8402
الشهر

هاتف)605/601( 02-2982700 :
فاكس)605/601( 02- 2982710 :

شهرية
نسب التّغير ال ّ

فلسطين

الضفة

الغربية**

لطاع غزة اليدس *J1

كانون ثاني 5.4. - 1548

5.49 +

5..0 +

5510 -

شباط 1548

5.50 -

5.59 +

5.10 -

5.11 -

آذار 1548

5541 -

5.56 -

5504 -

5.56 -

الربع ا ول 0708 - 8402

070. -

0741 -

4740 -

55.1 +

5500 +

55.4 -

5505 +

نيسان 1548

خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :

االتجاه الياق لحركة ا رلاق اليياسية سيار المستهلى في
فلسطين خالل الفترة :نيسان  - 840.نيسان 8402
(سنة ا ساس )044 = 8404

111.98
110.52

CPI

115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105

مالحظات:

*البيانات تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .4690

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

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .4690
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