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الرقم  استمرار ارتفاع مؤشر :الفلسطينيالحصاء ا
 "جدول غالء المعيشة" القياسي ألسعار المستهلك

نتيجة الرتفاع أسعار  02/2023،شباطخالل شهر 
الطازجة  الخضرواتالفواكه و و  الطازجالدجاج 

 والبيض المجففة واتوالخضر 
 

خالل شهر  فلسطينالرقم القياسي ألسعار المستهلك في  سجل
كانون مقارنة مع شهر  %0.90نسبته ارتفاعًا  2023 شباط
الدجاج الطازج بنسبة أسعار  الرتفاع نتيجة، 2023 ثاني

%، 11.39%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.84
وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %، 7.69أسعار البيض بنسبة و 

وأسعار %، 3.21%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.57
وأسعار البطاطا بنسبة %، 1.43األرز حبة قصيرة بنسبة 

1.35.% 
 

ساسية األثر األكبر في وكان الرتفاع أسعار بعض السلع األ
 ؛لتبلغ بالمتوسط السلع اآلتية أسعار ارتفعتارتفاع هذا المؤشر اذ 

لكل  كغمشيقل/ 3 والبطاطا ، والبصلكغمشيقل/ 18الدجاج 
والرمان ، كغم/شيقل 4كغم، والموز 2شيقل/ 20، والبيض منهما

 كغمشيقل/ 8 والفلفل األخضر الحار ، واالفوكادوكغمشيقل/ 6
، وأرز لكل منهما كغمشيقل/ 5، والباذنجان والخيار لكل منهما

 .كغم25شيقل/ 154حبة قصيرة 
 

 شباطمع شهر  2023 شباطاألسعار خالل شهر  وعند مقارنة
إلى ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك البيانات تشير  2022

في الضفة % 4.71بواقع ) %4.03في فلسطين بنسبة 
% 1.87وبنسبة *، J1في القدس % 4.05وبنسبة ، الغربية**

 .(في قطاع غزة
 

المناطق الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى 
 الفلسطينية

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

مقارنة مع شهر  2023 شباطخالل شهر % 0.99ارتفاعاً نسبته 
أسعار الدجاج الطازج  الى ارتفاع ، ويعزى ذلك2023 ثانيكانون 

وأسعار %، 9.95وأسعار البيض بنسبة %، 14.74بنسبة 
 وأسعار الفواكه الطازجة%، 9.08وات المجففة بنسبة الخضر 

%، 1.60وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة %، 4.07بنسبة 
 %.1.51بنسبة  حبة قصيرة وأسعار األرز

 

السلع اآلتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ أسعار  ارتفعت
 4كغم، والبصل 2شيقل/ 22والبيض  ،كغمشيقل/ 19الدجاج 

 ، والرمانلكل منهما كغمشقيل/ 5 والباذنجان ، والموزكغمشيقل/
 10، واالفوكادو لكل منهما كغمشيقل/ 7 والفلفل األخضر الحار

 .كغم25شيقل/ 153، وأرز حبة قصيرة كغمشيقل/
 

 مؤشر غالء المعيشة في قطاع غزة: ارتفاع
 ارتفاعاً قطاع غزة هلك في الرقم القياسي ألسعار المست سجل
كانون مقارنة مع شهر  2023 شباطخالل شهر % 0.95 نسبته

أسعار الخضروات المجففة  ارتفاعالى  ، ويعود ذلك2023 ثاني
%، 7.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.92بنسبة 

%، وأسعار أسماك حية 5.11وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 
وأسعار األرز حبة %، 4.64طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 

%، 3.71وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة %، 3.80قصيرة بنسبة 
 %.2.20%، وأسعار البيض بنسبة 2.26وأسعار البطاطا بنسبة 

 

 

 البصلالسلع اآلتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ أسعار  ارتفعت
 شيقل/كغم، 8، والثوم لكل منهما كغمشيقل/ 2 والبطاطا

، والفلفل األخضر كغمشيقل/ 3، والخيار كغمشيقل/ 4والباذنجان 
، وأرز حبة قصيرة كغمشيقل/ 16والدجاج ، كغمشيقل/ 10الحار 
 .كغم25شيقل/ 155

  

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

كانون مقارنة مع شهر  2023 شباطخالل شهر % 0.32 نسبته
، %37.74 بنسبةأسعار البطاطا  الرتفاع، نتيجة 2023 ثاني

%، وأسعار البيض 15.71وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 
%، 4.60%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 15.33بنسبة 

سعار اللحوم %، وأ3.87وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
 .%1.61الطازجة بنسبة 

 

* لتبلغ J1في القدس  ارتفاعا  سجلت أسعار السلع اآلتية 
والبيض  ،كغمشقل/ 4لبصل شيقل/كغم، وا 6البطاطا بالمتوسط؛ 

 7والباذنجان م، كغشيقل/ 21والدجاج كغم، 2شيقل/ 32
 9، والفلفل األخضر الحار كغمشيقل/ 8، والخيار كغمشيقل/
  .كغمشيقل/ 94، ولحم الغنم كغمشيقل/
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 مالحظات:
 ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات تمثل *

 .1967 احتالله للضفة الغربية عامعنوة بعيد إليه  ياإلسرائيل
ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات **

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي االحتالل
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