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 31/05/2017: صدر بتاريخ 

 

اإلحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي ألسعار المنتج 
 40/7402في فلسطين لشهر نيسان، 

 

% 2.07 ارتفاعرران ن رربت ي رر    المنررت الررر ا الايا ررع الألرراا   ررألار 
 ، حير  بغر 2700 آذارشرهر ماارنة مع  2700 ني انشهر خال  

 بماارنررة  2700 ني ررانخررال  شررهر  077.02الررر ا الايا ررع الألرراا 
شرررررررهر ا  رررررررا   ررررررران ن     ) 2700 آذارخرررررررال  شرررررررهر  89.79
2702  =077.) 

 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا  
 ررر   الرررر ا الايا رررع   رررألار المنرررت  لغ رررغع الم رررتهغ ة محغيررران مرررن 

، حيرر  بغرر  الررر ا الايا ررع %7220اإلنترراا المحغررع ارتفاعرران ن رربت  
خال  شهر ني ان  077207غيان   ألار المنت  لغ غع الم تهغ ة مح

شرررهر ا  رررا  ) 2700خرررال  شرررهر آذار  80229 بماارنرررة  2700
 (. 077=  2702 ان ن     

 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المصدرة
غ رررغع المصررردرإل مرررن اإلنتررراا المنرررت  ل  ررر   الرررر ا الايا رررع   رررألار

  رألار، حي  بغ  الرر ا الايا رع  %7.70المحغع انخفاضان ماداره 
 بماارنرة  2700 ني رانخرال  شرهر  88.09غ غع المصدرإل المنت  ل

شرررررهر ا  رررررا   ررررران ن     ) 2700 آذارخرررررال  شرررررهر  077.78
2702  =077.) 

 

 حركة أسعار المنتج ضمن األنشطة الرئيسية 
 مددداداا الكهرءدداء االودداز االءكددار اتكييدد  الهددااءإ رر غأ   ررألار 
% 00200ميتهررا الن رربية ،  التررع تشرر     %76260ارتفاعرران ن رربت  
 .من  غة المنت 

 

دارة مداداا إ ما   غأ   ألار  المياه اأنشطة الصدر  الصدحي ااا
،  الترررع تشررر   %7279ارتفاعررران ففيفررران ن ررربت   النفايددداا امعالجتهدددا

 .من  غة المنت % 7209  ميتها الن بية 
 

الزراعددة االحراجددة  نشدداطشررهدأ   ررألار ال ررغع المنت ررة مررن بينمررا 
،  الترررع تشررر     ميتهرررا %7.78انخفاضررران مارررداره ك اصددديد األسدددما

مررن  ررغة المنررت ،  ذلرر  سنخفرراس   ررألار ال ررغع  % 22227الن رربية 
ضمن زراعة الخضر اأ  البفيخياأ  ال رذرياأ  الردرنياأ بماردار 

،  ما انخفضأ   ألار ال غع ضمن تربية الرد ا ن بماردار 9.78%
الف ا رر  ، فررع حررين ارتفألررأ   ررألار ال ررغع ضررمن زراعررة 07.09%

 %.02.60بن بة  المدارية  شب  المدارية

 التعدددددين ااسددددتوجر المحدددداجر رررر غأ   ررررألار منت رررراأ صررررناعة   
 التررع تشرر    2700 ني ررانخررال  شررهر % 7.27 انخفاضرران ماررداره
 .من  غة المنت % 2229  ميتها الن بية 

 

 الصدددددناعاا التحايليدددددة   ررررألار ال رررررغع المنت ررررة مررررن  رررر غأ مررررا 
% 67260،  التررع تشر     ميتهرا الن رربية %7.07 مارداره انخفاضران 

انخفرراس   ررألار صررنع  صررنا  مررن مررن  ررغة المنررت ،  ذلرر  ب ررب  
،    ررررألار صررررناعة %0222الخر ررررانة  اس ررررمنأ  ال رررر  بمارررردار 

،    رررررررررألار صرررررررررناعة ال يما يررررررررراأ %7299المشرررررررررر باأ بماررررررررردار 
،    رررألار صرررناعة منت ررراأ %7269 المنت ررراأ ال يما يرررة بماررردار 

عغرر  ، %7229غة عرردا الما نرراأ  المألررداأ بمارردار المألررادن المشرر 
،    رألار %7.89صناعة المالبر  بن ربة   ألار الرغا من ارتفاع 

  رررااف اإلعرررالا الم ررر غة  خ ا تن ررراال رررغع ضرررمن نشررراف الفباعرررة 
 %.7290بن بة 

 

 ألار الر ا الايا ع  ال د    دناه ي ضح ن   التغير الشهرية فع 
 :2700 ني ان – ان ن ثانعمن  إلخال  الفتر فع فغ فين  المنت  

 

 الشهر
للسلع المستهلكة 

 ا  محلي

للسلع 

 ةمصدرال

 ةمجماليللسلع اإل

 7282 - 7208+  9266 - كانون ثاني

 7227 - 7207+  7227 - شباط

 7208 - 7290 - 7269 - آذار

 2207+ 7270 - 7220+  نيسان
 

 :فلسطينالمنتج في  االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار
  6102 نيسان – 6102 نيسان

 (011=  6102كانان أار  األساس شهر)
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   ءدعم من  المنتجالرقم القياسي ألسعار تم تماير جمع ءياناا مسح   
 .اإلتحاد األاراءي

 

 :لمزيد من المعلومات يرمجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 0262.  ب.ص

 ( 802/807) 2982700-02: اتفه

 ( 802/807) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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