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االحصاء الفلسطيني: تراكم االرتفاع في مؤشر غالء 
 المعيشة خالل العامين الماضيين

 2022% خالل العام 3.74%، بواقع 5ليبلغ  
 2021% خالل العام 1.24وبنسبة 

 
بنسبة  2022ارتفاع حاد في مؤشر غالء المعيشة خالل العام 

 2021% في فلسطين مقارنة بالعام 3.74
 ارتفاعا  ين الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسط سجل
، 2021 العاممقارنة مع  2022 العامخالل  %3.74 نسبته
الضفة  % في3.74 بنسبة، و *J1القدس % في 4.70بواقع 

 قطاع غزة.% في 3.16 وبنسبة، الغربية**
 

 مؤشر غالء المعيشة في فلسطين الرتفاعالسبب الرئيسي يعود 
ئية مجموعة المواد الغذاأسعار  ارتفاعالى  ؛2022خالل العام 

والتي تشكل  %،6.74 بنسبةوالمشروبات غير الكحولية 
حيث ارتفعت ، % من سلة المستهلك28.15 أهميتها النسبية

%، والخضروات 20.81زيت الذرة بنسبة  ؛كل منأسعار 
 بنسبة وسكريات أخرى  السكربدائل و %، 19.55الطازجة بنسبة 

%، ودقيق الحبوب "الطحين" 16.13والبيض بنسبة %، 16.39
%، والخبز بنسبة 13.29%، والبطاطا بنسبة 14.36نسبة ب

 "العصائرغيرها من المشروبات غير الكحولية "%، و 12.02
 بنسبة %، واألرز9.46الدجاج الطازج بنسبة %، و 10.91بنسبة 
واللحوم الطازجة %، 4.86والمشروبات الغازية بنسبة %، 6.07

 ؛%، على الرغم من انخفاض أسعار كل من2.48بنسبة 
%، والفواكه الطازجة بمقدار 5.03الخضروات المجففة بمقدار 

2.25.%  
 

والتي  %،3.05 ارتفاعا  نسبته مجموعة المواصالتسجلت 
حيث ، % من سلة المستهلك14.26 أهميتها النسبيةتشكل 

بنسبة  البنزين%، وأسعار 13.89بنسبة  الديزلارتفعت أسعار 
اه والكهرباء مجموعة المسكن والميوسجلت أسعار %، 8.49

تشكل ، والتي %2.74والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا  نسبته 
ت حيث ارتفع، % من سلة المستهلك9.06 أهميتها النسبية
االيجار الفعلي للسكن %، و 6.51الغاز بنسبة  ؛أسعار كل من

سجلت %، كما 1.58تعرفة الكهرباء بنسبة و %، 2.23بنسبة 
ارتفاعا  نسبته  والتبغ المشروبات الكحوليةمجموعة أسعار 

% من سلة 5.31 أهميتها النسبية، والتي تشكل 3.47%
 %.3.61، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة المستهلك

 

في الجدول التالي يوضح حركة متوسطات أسعار المستهلك 
مقارنة بالعام  2022لبعض السلع المهمة خالل العام فلسطين 
2021: 

 الجديد سعار بالشيقل االسرائيلياأل

 السلعة

 متوسط السعر

خالل العام 

2021 

 متوسط السعر 

 2022خالل العام 

 ارتفعت

 6 4 كغم 1بندورة عناقيد / 

 31 25 لتر 3 / زيت الذرة

 16 14 كغم 2 / البيض

 3 2 كغم 1 / البطاطا

 4.37 3.87 كغم 1خبز كماج / 

 143 120 كغم 50 طحين أبيض /

 16 15 كغم 1 / الدجاج

 138 133 كغم 25حبة قصيرة / أرز 

 84 81 كغم 1 / لحم الغنم

 6.67 6.07 لتر 1 / 95بنزين 

 5.99 5.26 لتر 1 / ديزل

 75 70 كغم 12 / اسطوانة غاز

 31 26 كغم 10 / سكرال

 20سجائر مارلبورو / 

 سيجارة

28 29 

 20سجائر ونستون / 

 سيجارة

23 24 

 انخفضت

 3 4 كغم 1 /البرتقال 

 15 16 كغم 1 / الجاف الثوم
 

 2022وحتى العام  1996بلغت نسبة غالء المعيشة منذ العام 
 1,000شيقل لكل  1,136%، أي بزيادة مقدارها 114حوالي 

فقد  2004شيقل من األجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 
شيقل لكل  559%، أي بزيادة مقدارها 56بلغت حوالي 

 شيقل من األجر الشهري  1,000
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السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين للسنوات:  التّغيرنسب 
2004 – 2022 
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علررررى مسررررتو   2022مؤشررررر غررررالء المعيشررررة خررررالل العررررام 

 المناطق الفلسطينية
خالل  *J1ر غالء المعيشة في القدس مؤش ارتفاع% 4.70
 2021مقارنة بالعام  2022العام 

مجموعة أسعار  ارتفاعبصورة رئيسية عن  اعاالرتفنتج هذا 
، %7.75المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 

%، 33.46زيت الذرة بنسبة  ؛حيث ارتفعت أسعار كل من
غيرها من المشروبات %، و 27.43والخضروات الطازجة بنسبة 

%، والمشروبات الغازية 24.62بنسبة  "العصائرغير الكحولية "
والخبز بنسبة %، 18.13%، والبطاطا بنسبة 24.27بنسبة 
 %، ودقيق الحبوب8.29والدجاج الطازج بنسبة %، 16.99
بنسبة  وسكريات اخرى  السكربدائل %، و 7.45بنسبة  "الطحين"

%، واألرز بنسبة 4.01%، واللحوم الطازجة بنسبة 4.12
الفواكه  ؛%، على الرغم من انخفاض أسعار كل من2.63

%، والخضروات المجففة بمقدار 9.43 الطازجة بمقدار
4.07.% 

 

مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من سجلت 
تعرفة  ؛سعر كل منحيث ارتفع  %،6.20بنسبة ارتفاعا  الوقود 

االيجار الفعلي للسكن بنسبة %، و 13.63الكهرباء بنسبة 
مجموعة %، وسجلت أسعار 1.04والغاز بنسبة %، 3.95

 عت أسعار البنزين، حيث ارتف%5.98 ارتفاعا  نسبتهت المواصال
سجلت %، كما 8.56بنسبة  سعار الديزل%، وأ9.86بنسبة 

ارتفاعا  نسبته  المشروبات الكحولية والتبغمجموعة أسعار 
 %.4.29، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.21%

  

الجدول التالي يوضح حركة متوسطات أسعار المستهلك في 
مقارنة  2022* لبعض السلع المهمة خالل العام J1القدس 
 :2021بالعام 

 األسعار بالشيقل االسرائيلي الجديد

 السلعة

متوسط السعر 

خالل العام 

2021 

متوسط السعر 

 2022خالل العام 

 ارتفعت

 9 6 كغم 1بندورة عناقيد / 

 36 26 لتر 3 / زيت الذرة

 4 3 كغم 1 / البطاطا

 6 5 كغم 1خبز كماج / 

 145 120 كغم 50 طحين أبيض /

 20 18 كغم 1 / الدجاج

 139 138 كغم 25أرز حبة قصيرة / 

 91 86 كغم 1 / لحم الغنم

 7.10 6.25 لتر 1 / 95بنزين 

 6.74 6.21 لتر 1 / ديزل

 6 3 مل 330كوكا كوال / 

 11 7 لتر 1.5عصير توبيزينا / 

 122 121 كغم 12 / اسطوانة غاز

 37 35 كغم 10 / سكرال

 20سجائر مارلبورو / 

 سيجارة

32 33 

 28 23 سيجارة 20/  جولوازسجائر 

 انخفضت

 4 5 كغم 1 /البرتقال 

 18.94 19.10 كغم 1 / الثوم الجاف
 

 الضفة الغربية**مؤشر غالء المعيشة في  ارتفاع% 3.74
 2021مقارنة بالعام  2022خالل العام 
مجموعة المواد الغذائية أسعار  فاعارتالى  االرتفاعيعود هذا 

، حيث ارتفعت أسعار %6.68والمشروبات غير الكحولية بنسبة 
%، والخضروات الطازجة بنسبة 19.64زيت الذرة بنسبة  ؛كل من
بدائل و  %،17.51 بنسبة %، ودقيق الحبوب "الطحين"18.67
%، والبيض بنسبة 16.60بنسبة  وسكريات أخرى  السكر

%، والخبز بنسبة 11.68بنسبة %، والبطاطا 12.38
غيرها من %، و 10.42%، والدجاج الطازج بنسبة 10.84

%، واألرز 9.23بنسبة  "العصائرالمشروبات غير الكحولية "
%، 2.40%، والخضروات المجففة بنسبة 4.77بنسبة 

%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.00والمشروبات الغازية بنسبة 
1.29.% 
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حيث  %،2.94 نسبتهرتفاعا  امجموعة المواصالت سجلت 
بنسبة  سعار البنزين%، وأ14.17بنسبة  الديزل ارتفعت أسعار

مجموعة المسكن والمياه والكهرباء أسعار كما سجلت  %،7.83
 حيث ارتفع %،2.31بنسبة ارتفاعا  والغاز وغيرها من الوقود 

يجار الفعلي للسكن اال%، و 6.46الغاز بنسبة  ؛سعر كل من
 %.3.95بنسبة 

 

الجدول التالي يوضح حركة متوسطات أسعار المستهلك في 
 2022الضفة الغربية** لبعض السلع المهمة خالل العام 

 :2021مقارنة بالعام 
 األسعار بالشيقل االسرائيلي الجديد

 السلعة

 متوسط 

السعر خالل 

 2021العام 

 متوسط 

السعر خالل 

 2022العام 

 ارتفعت

 6 5 كغم 1بندورة عناقيد / 

 30 25 لتر 3 / الذرة زيت

 17 15 كغم 2 / البيض

 4 3 كغم 1 / البطاطا

 4.41 3.95 كغم 1خبز كماج / 

 143 111 كغم 50 طحين أبيض /

 15 14 كغم 1 / الدجاج

 137 131 كغم 25أرز حبة قصيرة / 

 82 80 كغم 1 / لحم الغنم

 6.49 6.00 لتر 1 / 95بنزين 

 5.95 5.21 لتر 1 / ديزل

 72 67 كغم 12 / نة غازاسطوا

 33 27 كغم 10 / سكرال

 26 25 سيجارة 20سجائر مارلبورو / 

 23 22 سيجارة 20سجائر ونستون / 

 4 3 كغم 1 / الجاف البصل

 
خالل العام تفاع مؤشر غالء المعيشة في قطاع غزة % ار 3.16
 2021مقارنة بالعام  2022

مجموعة  سعارنتج هذا االرتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أ
 %،6.47المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 

%، 26.96البيض بنسبة  ؛حيث ارتفعت أسعار كل من
 السكربدائل %، و 18.85والخضروات الطازجة بنسبة 

%، وزيت الذرة بنسبة 18.50بنسبة  وسكريات أخرى 
%، والخبز بنسبة 15.84%، والبطاطا بنسبة 18.38
ودقيق الحبوب "الطحين" %، 13.51بنسبة  واألرز%، 14.25
%، والدجاج 8.57%، واللحوم الطازجة بنسبة 12.75بنسبة 

غيرها من المشروبات غير الكحولية %، و 7.35الطازج بنسبة 
%، على الرغم من انخفاض أسعار كل 3.81بنسبة  "العصائر"

%، والفواكه الطازجة 12.80الخضروات المجففة بمقدار  ؛من
 %.6.35بمقدار 

 

مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من سجلت 
ر الغاز بنسبة رتفع سعحيث ا، %1.39 نسبته ارتفاعا   الوقود
8.03.% 

 

سجلت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود كما 
للسيارات ضمن مجموعة المواصالت في قطاع غزة ارتفاعًا 

%، وأسعار 14.91ة بنسب الديزلحادًا حيث ارتفعت أسعار 
 %. 9.60الديزل بنسبة 

 

الجدول التالي يوضح حركة متوسطات أسعار المستهلك في قطاع 
مقارنة بالعام  2022غزة لبعض السلع المهمة خالل العام 

2021: 
 األسعار بالشيقل االسرائيلي الجديد

 السلعة

 متوسط 

السعر خالل 

 2021العام 

 متوسط 

 خالل السعر 

 2022العام 

 ارتفعت

 1/  بندورة بيوت بالستيكية

 كغم

2 3 

 29 24 لتر 3 / زيت الذرة

 13 10 كغم 2 / البيض

 2.13 1.77 كغم 1 / البطاطا

 3 2 كغم 1خبز كماج / 

 50 / "السالم" طحين أبيض

 كغم

84 106 

 16 15 كغم 1 / الدجاج

 152 141 كغم 25أرز حبة قصيرة / 

 54 51 كغم 1 / لحم الغنم

 6.60 6.00 لتر 1 / 95بنزين 

 6.00 5.22 لتر 1 / ديزل

 69 64 كغم 12 / اسطوانة غاز

 27 22 كغم 10 / سكرال

 انخفضت

 2 4 كغم 1 /البرتقال 

 9 10 كغم 1 / الثوم الجاف
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 خاللفي فلسطين ألسعار المستهلك  نسب التغير الشهرية
 2022العام 
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 مالحظات:

ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس يانات تمثل الب*
 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل االحتالل

1967. 
الذي و ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات **
عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية إليه  اإلسرائيلي ه االحتاللضم
 .1967 عام
 

 

 
 

 يرجى االتصال: لمزيد من المعلومات
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -P6028179 ، رام هللا 1647.ب.  ص
 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 

 

http://www.pcbs.gov.ps/

