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االحصاء الفلسطيني: ارتفاع أسعار الدجاج 
الطازج والبيض والمواصالت والسجائر يقود مؤشر 

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك لالرتفاع 
  01/2023خالل شهر كانون ثاني، 

 

خالل  فلسطينالرقم القياسي ألسعار المستهلك في  سجل
 كانون أولمقارنة مع شهر  ارتفاعا   2023 ثانيكانون شهر 

%، وأسعار 3.62أسعار البيض بنسبة  الرتفاع نتيجة، 2022
بنسبة الدجاج الطازج أسعار %، و 3.22السجائر بنسبة 

أسعار البطاطا بمقدار على الرغم من انخفاض %، 2.67
%، 8.03أسعار الخضروات الطازجة بمقدار %، و 19.40

 .%5.24ات المجففة بمقدار وأسعار الخضرو 
 

وقد سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين 
مقارنة  2023% خالل شهر كانون ثاني 0.34ارتفاعا  نسبته 

 .2022مع شهر كانون أول 
 

وكان الرتفاع أسعار بعض السلع االساسية خاصة الدجاج 
 ارتفعتوالبيض األثر األكبر في ارتفاع قيمة هذا المؤشر اذ 

والدجاج كغم، 2شيقل/ 19البيض  ؛لتبلغ بالمتوسط هاأسعار 
 .كغمشيقل/ 16

 

مع شهر  2023 ثانيوعند مقارنة األسعار خالل شهر كانون 
إلى ارتفاع الرقم القياسي البيانات تشير  2022 ثانيكانون 

بواقع )%، 3.73ألسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 
الضفة % في 4.24*، وبنسبة J1% في القدس 4.43

 .(% في قطاع غزة1.69وبنسبة ، الغربية**
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق 
 الفلسطينية

 مؤشر غالء المعيشة في الضفة الغربية**:ارتفاع 
الضفة الغربية** الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  سجل

 2023 كانون ثانيخالل شهر % 0.78ارتفاعًا نسبته 
 الى ارتفاع ، ويعزى ذلك2022 كانون أولمقارنة مع شهر 

 %،11.61أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 
وأسعار البيض بنسبة %، 5.89أسعار الدجاج الطازج بنسبة و 

%، وأسعار األرز 4.31%، وأسعار السجائر بنسبة 5.13

على الرغم %، 0.60وتعرفة الكهرباء بنسبة %، 1.50بنسبة 
%، 7.18ن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار م

وأسعار الخضراوات %، 6.48وأسعار البطاطا بمقدار 
 %.5.89المجففة بمقدار 

 

السلع اآلتية في الضفة الغربية** لتبلغ أسعار  ارتفعت
كغم، 2شيقل/ 20والبيض  ،كغمشيقل/ 16الدجاج بالمتوسط؛ 

 .كغم25شيقل/ 150وأرز حبة قصيرة 
 

 مؤشر غالء المعيشة في قطاع غزة:انخفاض 
قطاع غزة انخفاضًا الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  سجل

مقارنة مع  2023 ثانيكانون خالل شهر % 0.76مقداره 
أسعار الى انخفاض  ، ويعود ذلك2022 كانون أولشهر 

أسعار الخضروات الطازجة %، و 38.51البطاطا بمقدار 
%، 4.79وأسعار الدجاج الطازج بمقدار %، 8.55بمقدار 

%، وأسعار دقيق 4.56وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 
على الرغم من %، 1.15الحبوب "الطحين األبيض" بمقدار 

أسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة ارتفاع 
%، وأسعار البيض 6.80%، وأسعار الخبز بنسبة 10.15
 %.1.16بنسبة 

 

السلع اآلتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ أسعار  انخفضت
، كغمشيقل/ 3، والبندورة العناقيد كغمشيقل/ 2البطاطا 

، كغمشيقل/ 2، والسبانخ كغمشيقل/ 6والبازيالء الخضراء 
 .كغمشيقل/ 7والثوم ، كغمشيقل/ 15والدجاج 

  

 *:J1مؤشر غالء المعيشة في القدس  انخفاض
* J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 

 2023 ثانيكانون خالل شهر % 0.15 مقداره انخفاضاً 
أسعار  النخفاض، نتيجة 2022 كانون أولمقارنة مع شهر 

، وأسعار الخضروات الطازجة %20.47بمقدار البطاطا 
%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 12.10بمقدار 

على %، 2.40ج الطازج بمقدار %، وأسعار الدجا3.59
%، وأسعار 2.87أسعار البيض بنسبة  ارتفاعالرغم من 

وأسعار المحروقات السائلة  %،1.59السجائر بنسبة 
% و"البنزين" 1.19 المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة

 .%1.17بنسبة 
 



 دولة فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 14/02/2023صدر بتاريخ:  

 

2 

 

* لتبلغ J1في القدس  انخفاضا  سجلت أسعار السلع اآلتية 
 8، والبندورة العناقيد كغمشيقل/ 4البطاطا بالمتوسط؛ 

لكل منهما، والزهرة  كغمشيقل/ 9، والكوسا والسبانخ كغمشيقل/
، كغمشيقل/ 19والثوم  ،كغمشيقل/ 6، والملفوف كغمشيقل/ 4

  م.كغشيقل/ 21والدجاج 

 
 
 

 مالحظات:
ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات تمثل *

 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل االحتالل
1967. 

ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات **
 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي االحتالل

1967. 
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