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االحصاء الفلسطيني: استقرار الرقم القياسي ألسعار 
 "جدول غالء المعيشة"المستهلك في فلسطين 

  12/2022خالل شهر كانون أول،  
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين خالل  سجل
% 0.01 طفيفا  نسبته ارتفاعا   2022 كانون أولشهر 

أسعار  الرتفاع نتيجة، 2022 ثانيتشرين مقارنة مع شهر 
 بنسبةالدجاج الطازج أسعار %، و 8.27البطاطا بنسبة 

وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود %، 6.77
 انخفاضالرغم من  ىعل%، 4.41للسيارات "البنزين" بنسبة 

%، وأسعار 6.13أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 
%، وأسعار البيض بمقدار 5.10الفواكه الطازجة بمقدار 

%، وأسعار 2.57%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 4.98
 %.2.13الخضروات المجففة بمقدار 

 

 ؛لتبلغ بالمتوسط في فلسطين اآلتيةأسعار السلع  ارتفعت
والبنزين كغم، 1شيقل/ 16الدجاج كغم، و 1شيقل/ 4البطاطا 

 أسعارعلى الرغم من انخفاض لتر، 1شيقل/ 6.72" 95"
 4والموز  الزهرة والملفوف السلع اآلتية لتبلغ بالمتوسط؛

 3 والبصل والبرتقال ، والباذنجانكغم لكل منها1شيقل/
 6وكوسا المحاشي ، والبندورة العناقيد لكل منها كغم1شيقل/

 ،كغم1شيقل/ 8واالفوكادو الخشن شيقل لكل منهما، 
كغم، وزيت 1شيقل/ 13، والثوم كغم2شيقل/ 18البيض و 

 . لتر3شيقل/ 33رة الذ
 

مع  2022 كانون أولوعند مقارنة األسعار خالل شهر 
إلى ارتفاع الرقم البيانات تشير  2021 كانون أولشهر 

%، 4.09القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 
% في 4.19وبنسبة *، J1% في القدس 5.63بواقع 

 .% في قطاع غزة2.80وبنسبة ، الضفة الغربية**
 
 
 

القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق الرقم 
 الفلسطينية

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

 2022 كانون أولخالل شهر % 0.88 نسبته ارتفاعا  
أسعار  الرتفاع، نتيجة 2022 ثانيتشرين مقارنة مع شهر 
وأسعار المحروقات السائلة %، 6.83البيض بنسبة 

% 5.84المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 
%، وأسعار السلع والخدمات ضمن 5.34و"البنزين" بنسبة 

وأسعار الفواكه الطازجة %، 5.81مجموعة الصحة بنسبة 
%، 4.33%، وأسعار األرز حبة قصيرة بنسبة 5.06بنسبة 

 بمقدارمجففة أسعار الخضروات ال انخفاضعلى الرغم من 
 %.2.63الخضروات الطازجة بمقدار  وأسعار%، 17.78

 

* لتبلغ J1في القدس  ارتفاعا  سجلت أسعار السلع اآلتية 
 6.71والديزل كغم، 2شيقل/ 27البيض بالمتوسط؛ 

 9 التفاحلتر، و 1شيقل/ 7.06" 95لتر، والبنزين "1شيقل/
على  كغم، 25شيقل/ 155واألرز حبة قصيرة كغم، 1شيقل/

 أسعار السلع اآلتية لتبلغ بالمتوسط؛الرغم من انخفاض 
كغم، والسبانخ 1شيقل/ 7والباذنجان  ،كغم1شيقل/ 4البصل 

 5كغم، والخيار 1شيقل/ 6كغم، والزهرة 1شيقل/ 12
 .كغم1شيقل/

   

 مؤشر غالء المعيشة في الضفة الغربية**: استقرار
لغربية** الضفة االرقم القياسي ألسعار المستهلك في  سجل

 كانون أولخالل شهر % 0.05 طفيفا  نسبته ارتفاعا  
 ، ويعزى ذلك2022 ثانيتشرين مقارنة مع شهر  2022

وأسعار %، 11.17أسعار الدجاج الطازج بنسبة  ارتفاعالى 
%، وأسعار المحروقات السائلة 9.87البطاطا بنسبة 

على %، 4.39المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 
وأسعار %، 7.55أسعار البيض بمقدار  انخفاضالرغم من 

وأسعار الفواكه %، 6.25الخضروات الطازجة بمقدار 
وأسعار الخضراوات المجففة %، 6.14الطازجة بمقدار 

 %.2.13وأسعار الزيوت النباتية بمقدار %، 4.60بمقدار 



 دولة فلسطين
 لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي 

 

 12/01/2023صدر بتاريخ:  

 

2 

 

السلع اآلتية في الضفة الغربية** لتبلغ أسعار  ارتفعت
 4والبطاطا كغم، 1شيقل/ 15ط؛ الدجاج بالمتوس
على الرغم لتر، 1شيقل/ 6.59" 95والبنزين "كغم، 1شيقل/

البيض  أسعار السلع اآلتية لتبلغ بالمتوسط؛من انخفاض 
والفلفل  المحاشي كوساوالبندورة العناقيد و كغم، 2شيقل/ 19

 كغم لكل منها، والزهرة والملفوف والخيار1شيقل/ 6الحار 
كغم لكل منها، 1شيقل/ 4رتقال والموز والبصل والب

كغم، 1شيقل/ 17، والثوم كغم1شيقل/ 10واالفوكادو الخشن 
 لتر.3شيقل/ 32وزيت الذرة 

 

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

 2022 كانون أولخالل شهر % 0.69 انخفاضا  مقداره
الى  ، ويعود ذلك2022 ثانيتشرين مقارنة مع شهر 

%، 7.31 بمقدارأسعار الخضروات الطازجة  انخفاض
%، وأسعار أسماك 5.49وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 

%، وأسعار 4.58حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 
%، وأسعار البيض بمقدار 3.91الزيوت النباتية بمقدار 

%، على 2.25جاج الطازج بمقدار الدأسعار %، و 2.28
وأسعار %، 7.20أسعار البطاطا بنسبة الرغم من ارتفاع 

وأسعار الخضروات %، 4.42اللحوم الطازجة بنسبة 
وأسعار دقيق الحبوب "الطحين %، 3.93المجففة بنسبة 
وأسعار السجائر المستوردة بنسبة %، 1.64األبيض" بنسبة 

1.06.% 
 

السلع اآلتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ أسعار  انخفضت
 3كغم، والفليفلة الحلوة 1شيقل/ 4البندورة العناقيد 

كغم لكل منهما، 1شيقل/ 2كغم، والليمون والبرتقال 1شيقل/
 14والبيض كغم، 1شيقل/ 7كغم، والكيوي 1شيقل/ 3والموز 
 33كغم، وزيت الذرة 1شيقل/ 15كغم، والدجاج 2شيقل/
أسعار السلع اآلتية لتبلغ الرغم من ارتفاع  علىلتر، 3شيقل/

 53لحم الغنم كغم، و 1شيقل/ 3البطاطا  بالمتوسط؛
 7والثوم  كغم،1شيقل/ 42كغم، ولحم العجل 1شيقل/
 115والطحين األبيض "السالم"  كغم،1شيقل/
 كغم.50شيقل/

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

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

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي االحتالل
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