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المستهلك  ألسعارالرقم القياسي ارتفاع : الفلسطينيالحصاء ا
 2022ولى من العام األ  الثمانيةشهر خالل األ في فلسطين

 

إلى ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في بيانات التشير 
*، وبنسبة J1% في القدس 4.49بواقع  %،3.51فلسطين بنسبة 

 % في قطاع غزة3.06وبنسبة ، % في الضفة الغربية**3.46
الفترة مقارنة مع  2022ولى من العام األ الثمانيةشهر خالل األ
 من العام السابق. المناظرة

 

سجل الرقم القياسي ألسعار  وبالمقارنة مع الشهر السابق
 همقدار  انخفاضا   2022 آبخالل شهر المستهلك في فلسطين 

أسعار المحروقات السائلة المستخدمة  النخفاض نتيجة %،0.48
 بمقدار%، و"الديزل" 13.83 بمقداركوقود للسيارات "البنزين" 

وأسعار دقيق ، %5.90 بمقدارأسعار الدجاج الطازج و %، 5.61
وأسعار اللحوم %، 1.44الحبوب "الطحين األبيض" بمقدار 

أسعار  ارتفاععلى الرغم من %، 1.14الطازجة بمقدار 
وأسعار الخضروات %، 9.21الطازجة بنسبة  الخضروات

%، 3.68%، وأسعار البطاطا بنسبة 7.78 بنسبةالمجففة 
 %.2.12وأسعار البيض بنسبة 

 
البنزين  ؛لتبلغ بالمتوسط في فلسطين اآلتيةأسعار السلع  انخفضت

 14الدجاج لتر، 1شيقل/ 5.98لتر، والسوالر 1شيقل/ 6.48" 95"
كغم، ولحم 50شيقل/ 151وطحين أبيض اكسترا  كغم،1شيقل/
البندورة عناقيد  سعر ارتفاععلى الرغم من كغم، 1شيقل/ 86الغنم 

كغم لكل منهما، 1شيقل/ 6كغم، والكوسا والزهرة 1شيقل/ 5
 16البيض و ، كغم لكل منهما1شيقل/ 3والبطاطا  والبصل

 كغم.2شيقل/
 

 2021 آبمع شهر  2022 آبل شهر وعند مقارنة األسعار خال
إلى ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في البيانات تشير 

وبنسبة *، J1% في القدس 4.47%، بواقع 3.16فلسطين بنسبة 
 .% في قطاع غزة1.04وبنسبة ، % في الضفة الغربية**3.57

 
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق 
 الفلسطينية

 *:J1في مؤشر غالء المعيشة في القدس  حاد تراجع
انخفاضًا * J1القدس سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 

مقارنة مع شهر  2022 آبخالل شهر % 1.06حادًا مقداره 
أسعار المحروقات السائلة النخفاض ، نتيجة 2022 تموز

و"البنزين" %، 18.15المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 
%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 16.81بمقدار 

أسعار الدجاج %، و 7.32%، وأسعار البطاطا بمقدار 12.46
%، 1.66، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار %2.17 بمقدارالطازج 

على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
 .%5.49%، وأسعار الخبز بنسبة 11.46

 

* لتبلغ J1في القدس  انخفاضا  سعار السلع اآلتية سجلت أ
 6.79" 95البنزين "لتر، و 1شيقل/ 6.45السوالر بالمتوسط؛ 

كغم، 1شيقل/ 4كغم، والبطاطا 1شيقل/ 3والبصل لتر، 1شيقل/
على الرغم لتر، 3شيقل/ 37وزيت الذرة كغم، 1شيقل/ 20والدجاج 

 10كغم، والكوسا 1/شيقل 7البندورة عناقيد سعر من ارتفاع 
 .شيقل/اكغم 6والخبز كغم، 1شيقل/ 15كغم، والزهرة 1شيقل/

 
 تراجع مؤشر غالء المعيشة في قطاع غزة:

قطاع غزة انخفاضًا الرقم القياسي ألسعار المستهلك في  سجل
 تموزمقارنة مع شهر  2022 آبخالل شهر % 0.40مقداره 
 بمقدارازج أسعار الدجاج الطالى انخفاض  ، ويعود ذلك2022
%، وأسعار 6.57وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار ، 7.58%

المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 
وأسعار الخبز بمقدار %، 1.76%، و"الديزل" بمقدار 4.05
%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين األبيض" بمقدار 3.96
أسعار الخضروات المجففة بنسبة  ارتفاععلى الرغم من %، 1.54

%، وأسعار أسماك حية 7.03وأسعار البيض بنسبة %، 14.94
وأسعار الخضروات %، 5.09طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 

%، 3.09%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.30الطازجة بنسبة 
 %.1.17عار اللحوم الطازجة بنسبة وأس

 

 



 دولة فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 14/09/2022صدر بتاريخ:  

 

2 

 

لتبلغ بالمتوسط؛  السلع اآلتية في قطاع غزةأسعار  انخفضت
كغم لكل 1شيقل/ 5والتين  والعنب كغم،1شيقل/ 14الدجاج 

 6.69" 95البنزين "كغم، و 1شيقل/ 6منهما، واالجاص 
 7.5والخبز لتر، 1شيقل/ 6.15لتر، والسوالر 1شيقل/

على كغم، 50شيقل/ 108وطحين أبيض السالم شيقل/الربطة، 
 14كغم، والبيض 1/شيقل 2البصل الرغم من ارتفاع سعر 

 10كغم، والبامية 1شيقل/ 3والبندورة عناقيد كغم، 2شيقل/
، كغم1شيقل/ 2البطاطا كغم، 1شيقل/ 4كغم، والزهرة 1شيقل/

 .كغم1شيقل/ 44كغم، ولحم العجل 1شيقل/ 56ولحم الغنم 
 

 تراجع مؤشر غالء المعيشة في الضفة الغربية**:
لضفة الغربية** االرقم القياسي ألسعار المستهلك في  سجل

مقارنة مع شهر  2022 آبخالل شهر % 0.39 مقداره انخفاضاً 
أسعار المحروقات السائلة  انخفاضالى  ، ويعزى ذلك2022 تموز

%، و"الديزل" 13.27المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 
، %5.76 بمقدارأسعار الدجاج الطازج %، و 4.95بمقدار 

وأسعار دقيق الحبوب %، 1.57وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 
%، على الرغم من ارتفاع أسعار 1.36"الطحين األبيض" بمقدار 

وأسعار البطاطا بنسبة %، 10.80الطازجة بنسبة  الخضروات
والفواكه %، 4.80 بنسبةوأسعار الخضروات المجففة %، 5.00

 .%2.00الطازجة بنسبة 
 

السلع اآلتية في الضفة الغربية** لتبلغ أسعار  انخفضت
 5.95لتر، والسوالر 1شيقل/ 6.34" 95البنزين "بالمتوسط؛ 

 84ولحم الغنم  كغم،1شيقل/ 13الدجاج لتر، 1شيقل/
على كغم، 50شيقل/ 152كغم، وطحين أبيض اكسترا 1شيقل/

 7كغم، والكوسا 1شيقل/ 5البندورة عناقيد سعر  ارتفاعالرغم من 
 .كغم1شيقل/ 4والبطاطا كغم، 1شيقل/ 3كغم، والبصل 1/شيقل

 
 

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

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل
 ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات **

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي
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