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 3143، أيار -هـ4131 ،جمادى اآلخرة. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 . 3143 ،النشرة السنوية: األرقام القياسيةو  األسعار  .2102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .فلسطين -رام اهلل  
 

 :ىتوجه إل تسالرالما يعجم
 لإلحصاء الفلسطيني زيركلما ازجهال

 .ين، فلسطاهللم را، 0461: ب.ص
 
  2700  298 2 (970/972): فتاه

  2710  298 2 (970/972): سفاك
 4011311311: الرقم المجاني

  diwan@pcbs.gov.ps:  ينو ر تكلإ دير ب
 0791 الرقم المرجعي                                                        http://www.pcbs.gov.ps:   ةينلكترو إ ةصفح

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 2114الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكــر وتـقديـــر
 

والى  ،جميع مصادر البيانات الخاصة بمسوح األسعاريتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى 
 .جميع العاملين في هذه المسوح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 
، بقيـــادة فريـــق فنـــي مـــن الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء 2102مســـأل األســـعار واألرقـــام القياســـية فيـــذ تنو  طتـــم تخطـــي دقـــل

 2102لعـام ( CFG)  الرئيسـية للجهـاز يـو متلا ةعـو مجمو  دولـة فلسـطينكـ  مـن ن بـيك الفلسطيني، وبـدعم مـالي مشـتر 
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلا، والوكفلسطين النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم
 
ــى يت ــدير إل ــ  الشــكر والتق ــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بجزي ــو متلا ةعــو مجمأعضــاء ق   الرئيســية للجهــاز     ي
(CFG)، الذين ساهموا بالتموي  على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع. 
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 فريق العم 
 

 لمسوح األسعار اللجنة الفنية 
 أشرف سمارة                           رئيس اللجنة

                            هاني األحمد
 صالح خصيب
 خالد حنتولي

 فداء توام
 أنس أحمد

 

 إعداد التقرير 
 ايناس مصطفى
 ايمان الفراخنة
 هاني األحمد
 أسيل زيدان 

 
  التصميم الجرافيكي 

 أحمد سوالمة
 

  تدقيق معايير النشر 

 هحنان جناجر 
 

 المراجعة األولية 

 مصعب أبو بكر
 حسن دويكات

 أشرف سمارة  

 إبراهيم الطرشة
 صالح الكفري. د
 

 النهائية المراجعة 

 محمود جرادات

 

 اإلشراف العام 

 رئيس الجهاز                    عال عوض                            
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 تـنـويــه لمستخدمي بيانات هذا التقرير
 

، J1القدس  ءوبين الضفة الغربية باستثنا J1القدس  بين واألهمية النسبية للسلع والخدماتنظرًا للتفاوت في األسعار  -4
الرقم القياسي فإن  وباقي محافظات الضفة الغربية بشكل مستقل، لذا J1لكل من القدسالرقم القياسي  احتسابفقد تم 
 .J1القدسالضفة الغربية ال يغطي بالخاص 

 .عر لهذه األصناف في تلك الفترةلبعض األصناف في بعض الجداول، وهذا يعني انه لم يتوفر س)..( تظهر اإلشارة  -3
 لقسعر صرف الدوالر مقابل الشيل المعدل الشهريوقد بلغ .  في تسعير السلع والخدمات   اإلسرائيليقالشيتم استخدام  -3

 :كالتالي  3143 – 3111للسنوات 
 

 4004 4000 4000 4002 4002 4002 4002 4002 4002 الشـــهر

 44.0 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 410. 449. 4.0. كانون ثاني

 .449 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 417. 449. 4.1. شباط

 4491 3.56 3.74 4.16 44.4 4.20 417. 444. 4.1. آذار

 .449 3.43 3.69 4.19 44.4 4.10 4.7. 449. ..4. نيسان

 44.4 3.47 3.79 4.07 44.1 4.00 4.9. 449. 4.7. أيار

 ..44 3.41 3.85 3.93 .444 4.17 4.1. 4.9. 4.2. حزيران

 4477 3.42 3.86 3.90 4449 4.31 4.2. ..4. 4.7. تموز

 412. 3.54 3.79 3.83 ..44 4.23 .44. 4.1. 4.4. آب

 .447 3.69 3.73 3.77 44.4 4.09 .44. 4.4. 4.7. أيلول

 ..44 3.67 3.61 3.72 4419 4.01 429. .41. 4.1. تشرين أول

 4471 3.74 3.64 3.77 ..44 3.93 441. 491. 4.1. تشرين ثاني

 44.1 3.77 3.61 3.79 44.4 3.89 420. 412. .44. كانون أول

 6422 3.58 3.73 3.93 3.58 4.11 2422 2422 2422 المعد  السنوي

 
 
 راتاتصاالخ

 
 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام إسرائيلذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته  :J1 القدس

4691 
:COICOP من االستخدام تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض 

ISIC-3:  الصادر  (التنقيح الثالث)التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية
 عن األمم المتحدة                                                                                   
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة  الموضوع
  

  قائمة الجداول 
 المقدمة

 

  

 01 النتائج الرئيسية :الفصل األول
 41 3143األرقام القياسية ألسعار المستهلك خالل عام  4.4 
 40 3143خالل عام  ار المنتجاألرقام القياسية ألسع 3.4 

 46 3143خالل عام  عار الجملةاألرقام القياسية ألس 3.4 
 46 3143األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام  1.4 
 31 3143األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية خالل عام  1.4 
األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية خالل  9.4 

 3143عام 
34 

األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة  1.4 
 3143الغربية خالل عام 

34 

 33 3143عام  خالل اج الصناعي في فلسطيناألرقام القياسية لكميات االنت 0.4 
   

 22  المنهجية والجودة :الفصل الثاني

 33 أهداف مسوح األسعار 4.3 
 33 استخدامات الرقم القياسي 3.3 
 31 اختيار العينة واإلطار 3.3 
 31   الشمول ..1 
 39 تبويب السلع والخدمات   ..1 
 39 أسعار المستهلك 4.1.3 

 39 أسعار المنتج والجملة 3.1.3 

 39 األرقام القياسية لتكاليف البناء 3.1.3 

 39 األرقام القياسية لتكاليف الطرق 1.1.3 

 31 األرقام القياسية لتكاليف شبكات المياه 1.1.3 

 31 األرقام القياسية لتكاليف شبكات الصرف الصحي 9.1.3 

 31 كميات االنتاج الصناعي 1.1.3 

 31 طريقة حساب الرقم القياسي ..9 
 30 (األوزان)األهمية النسبية للسلع والخدمات  ..1 
 30 األهمية النسبية ألسعار المستهلك 4.1.3 
 30 األهمية النسبية ألسعار المنتج 3.1.3 
 36 األهمية النسبية ألسعار الجملة 3.1.3 
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 الصفحة  الموضوع

 36 النسبية ألسعار تكاليف البناءاألهمية  1.1.3 
 36 األهمية النسبية ألسعار تكاليف الطرق 1.1.3 
 31 األهمية النسبية ألسعار تكاليف شبكات المياه 9.1.3 
 34 األهمية النسبية ألسعار تكاليف شبكات الصرف الصحي 1.1.3 
 34 األهمية النسبية لكميات االنتاج الصناعي 0.1.3 
 34 وادارة العمل الميدانيتنظيم  0.3 
 33 وجدولتهابيانات ال ، معالجةمراجعة ،تدقيق ..6 
 33 األسعاربيانات  ومعالجة مراجعة ،تدقيق 4.6.3 
 33 كميات االنتاج الصناعيبيانات  ومعالجة مراجعة ،تدقيق 3.6.3 
 33 ادخال البيانات وجدولتها 3.6.3 
 33 دقة البيانات 41.3 
 33 األخطاء االحصائية 4.41.3 
 33 األخطاء غير االحصائية 3.41.3 
 31 اجراءات اخرى اتخذتها ادارة المشروع لرفع جودة البيانات 3.41.3 
 39 مقارنة البيانات ..44 
 39 مالحظات فنية أخرى ..43 
  

 29 لمفاهيم والمصطلحاتا :الفصل الثالث
   

 60 الجداو  
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 الجـداو قائمة 
 

 

 الصفحة  الجـدو 
   

 62 3143 – 4669 ،فلسطينر المستهلك في ألسعا األرقام القياسية :0جدو  
   

 66 3143 – 4669 ،األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية :2جدو  
   

 65 3143 – 4669، ألسعار المستهلك في قطاع غزة األرقام القياسية :2جدو  
   

 J1 ،4669 – 3143 64 األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس : 6جدو  
   

 ،حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية فلسطيناألرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في  :5جدو  
3111 - 3143 

61 

   

 حسب أقسام اإلنفاق الضفة الغربيةاألرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في  :4جدو  
 3143 - 3111 ،الرئيسية

68 

   

 ،األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية :1جدو  
3111 - 3143 

69 

   

، حسب أقسام اإلنفاق الرئيسيةJ1  األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في القدس :8جدو  
3111 - 3143 

51 

   

 50 3143 ،يةفلسطينالمناطق الفي المستهلك لسلع مختارة  أسعارمتوسط  :9جدو  
   

     ،فلسطيناألرقام القياسية ألسعار المنتج ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في  :01جدو  
3144، 3143 

44 

   

      ،فلسطيناألرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في  :00جدو  
3144، 3143 

44 

   

    ،الرئيسية في الضفة الغربية األبوابحسب  ونسب التغير لتكاليف البناء األرقام القياسية :02جدو  
3144، 3143 

41 

   

     ،في الضفة الغربية نوع الطريق حسب ونسب التغير لتكاليف الطرق األرقام القياسية :02جدو  
3144 ،3143 

41 

   

 48 3143 - 3141 ،فلسطيناألرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في  :06جدو  
   

 10  3143 - 3141 ،فلسطيناألرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في  :05جدو  
   

 القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية والفرعية في الضفةألرقام ا :04جدو  
 3143 ،3144 الغربية،

15 
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 الصفحة  الجـدو 
   

 في الضفةالمجموعات الرئيسية والفرعية حسب  ونسب التغيرالطرق لتكاليف  ألرقام القياسيةا :01جدو  
   3143، 3144الغربية، 

14 

   

حسب المجموعات الرئيسية ونسب التغير شبكات المياه  انشاء لتكاليفاألرقام القياسية  :08جدو  
 3143، 3144والفرعية في الضفة الغربية، 

11 

   

حسب المجموعات  ونسب التغير الصحي شبكات الصرف انشاء األرقام القياسية لتكاليف :09جدو  
 3143، 3144الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، 

18 

   

ت الرئيسية في حسب المجموعاونسب التغير االنتاج الصناعي  كمياتلاألرقام القياسية  :21جدو  
 3143، 3144 ،فلسطين

18 
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 المقدمة
 

ـــوفر  ـــي ت ـــراد اليوميـــة والت تعتبـــر اإلحصـــاءات الخاصـــة باألســـعار مـــن اإلحصـــاءات االقتصـــادية الهامـــة المرتبطـــة بحيـــاة األف
 .االتجاه العام لألسعار وتركيب األرقام القياسية لهاالمعلومات الالزمة لمعرفة 

 
وذلـك استشـعارًا منـه  4661إصدار نشرات األسعار واألرقام القياسـية منـذ عـام  المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهازوقد بدأ 

المنـتج والجملـة للسـلع ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق المحافظات الفلسطينية المختلفة تبـين أسـعار المسـتهلك و 
باشـر الجهـاز  3116بجمـع أسـعار مـواد البنـاء المختلفـة، وفـي بدايـة العـام  3110االستهالكية الهامة، كما بدأ مع بداية عام 

بــدأ الجهــاز بجمــع بيانــات حــول أســعار مــواد انشــاء شــبكات الميــاه  3141بجمـع أســعار مــواد إنشــاء الطــرق، ومــع بدايــة العــام 
، ممــا يســهل علــى 3144ا باشــر بجمــع بيانــات حــول كميــات وقــيم االنتــاج الصــناعي مــع مطلــع عــام والصــرف الصــحي، كمــ

سـعار لمقارنتهـا المستفيدين من هذه اإلحصائيات متابعة األسعار لعدد من السنوات ودراسة السالسل الزمنيـة المتـوفرة عـن األ
تهلك والمنـــتج والجملـــة وتكـــاليف مـــواد البنـــاء والطـــرق وتحتـــوي النشـــرة الســـنوية علـــى األرقـــام القياســـية للمســـ. ومعرفـــة تطورهـــا

وشبكات المياه والصرف الصحي، كما تحتوي على كميات وقيم االنتاج الصناعي، إضـافة إلـى متوسـطات أسـعار المسـتهلك 
لســلع مختــارة، حيــث تــم جمــع أســعار المســتهلك مــن جميــع المحافظــات الفلســطينية، بينمــا اقتصــر جمــع أســعار الجملــة علــى 

وقطـاع غـزة، أمـا تكـاليف مـواد  J1القـدس  إلـىمحافظات رئيسية تمثل شمال ووسط وجنـوب الضـفة الغربيـة باإلضـافة  خمس
البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي فقد اقتصـر جمـع أسـعارها مـن محافظـات الضـفة الغربيـة، أمـا شـبكات الميـاه 

ية في الضفة الغربية، كمـا يـتم جمـع بيانـات عـن كميـات وقـيم والصرف الصحي فيتم جمع بياناتها من خمس محافظات رئيس
 .االنتاج وأسعار المنتجات الصناعية من جميع المحافظات الفلسطينية

  
إلى السادة الباحثين والمخططـين والمهتمـين بشـ ون  3143الجهاز أن يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية السنوية لعام  يسر

لـى مراكــز البحـث العلمـي والجامعـات واألفــراد، والتـي تشـمل األرقـام القياســية للمسـتهلك والمنـتج والجملــة  التنميـة االقتصـادية واى
متوســـطات وتكــاليف مــواد البنــاء والطــرق وشـــبكات الميــاه والصــرف الصــحي وكميــات وقـــيم االنتــاج الصــناعي، إضــافة إلــى 

   .أسعار المستهلك لسلع مختارة
 

يســعى الجهــاز إلــى تــوفير البيانــات اإلحصــائية حــول األرقــام القياســية بشــكل منــتظم بهــدف تــوفير البيانــات الالزمــة ألغــراض 
مقترحـات وتقييمـات الدراسة والتحليل وخدمة أصحاب القرار، وبكل تأكيد سوف يقـوم الجهـاز بتطـوير هـذه النشـرة علـى ضـوء 

 . الباحثين والمهتمين لهذا الجهد
 

 واهلل الموفق،،،
 
 

 2102، أيار
 

  عال عوض
 رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج الرئيسية
 

  2112خالل عام ألسعار المستهلك  األرقام القياسية 1.1
، أن المتوسط (711=2112سنة األساس ) 2172يتضح من خالل البيانات المتوفرة عن حركة أسعار المستهلك خالل عام 

 وها  أقال.  2177مقارناة بالمتوساط السانوي لعاام  علا  مساتوف فلساطين% 2712السنوي لهذا العام قد سجل ارتفاعاا  بنسابة 
، السااابل الرييسااا  فرتفاااا  2171بالمقارناااة مااا  عاااام  %2722والاااذي بلااا   2177خاااالل عاااام  المساااجلمااان افرتفاااا   بقليااال

وأساعار خادمات التعلايم بنسابة ، %1722يعاود فرتفاا  أساعار المباروبات الكحولياة والتبا  بنسابة  2172األسعار خالل عام 
، وأسعار النقال والمواصاالت %1713، وأسعار الخدمات الطبية بنسبة %17.7، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 7721%
المجموعاات تغيارات متفاوتاة  فيماا ساجلت بقياة ،%2772، وأسعار المواد الغذايية والمبروبات المرطباة بنسابة %2721بنسبة 

 .سعار المستهلكولكن بق  تأثيرها محدودا عل  الرقم القياس  العام أل
 

  2112أسعار المستهلك في الضفة الغربية لعام 
عاان  %2712ارتفاعااا  بنساابة ( 711=2112ساانة األساااس ) 2172سااجلت أسااعار المسااتهلك فاا  الضاافة الغربيااة خااالل العااام 

بات الكحولياة العام السابق، ومن أهم المجموعات الت  أثرت علا  ارتفاا  األساعار فا  الضافة الغربياة ارتفاا  أساعار المبارو 
، وأساعار المساكن %7713، وأساعار خادمات التعلايم بنسابة %1771وأسعار الخدمات الطبية بنسابة ، %71737والتب  بنسبة 

بنسابة وأساعار الماواد الغذايياة والمباروبات المرطباة ، %27.7وأسعار النقل والمواصالت بنسابة ، %2727ومستلزماته بنسبة 
المجموعات تغيرات متفاوتة ولكن يبق  أثرها عل  الرقم القياس  ألسعار المستهلك محدودا لتدن  فيما سجلت بقية ، 2721%

 .وزنها النسب  داخل سلة المستهلك
 

  2112لعام  J1أسعار المستهلك في القدس
م عان العاا %1721ارتفاعاا  بنسابة ( 711=2112سانة األسااس ) 2172خاالل العاام  J1سجلت أسعار المستهلك ف  القادس 

وأسااعار النقاال  ،%77717بنسباااة  مبااروبات الكحوليااة والتباا  أسااعار ال يعااود فرتفااا الرييساا  لهااذا افرتفااا  الساابل ، السااابق
، وأسااعار المااواد الغذاييااة والمبااروبات المرطبااة بنساابة %1712، وأسااعار خاادمات التعلاايم بنساابة %1713والمواصااالت بنساابة 

بقيااة المجموعااات سااجلت  ،%7727، وأسااعار الخاادمات الطبيااة بنساابة %2727، وأسااعار المسااكن ومسااتلزماته بنساابة 27.1%
 .تغيرات متفاوتة ولكن بق  تأثيرها محدودا عل  الرقم القياس  لألسعار

 
  2112أسعار المستهلك في قطاع غزة لعام 

، عاام الساابقعان ال %1722ارتفعت بنسبة ( 711=2112سنة األساس ) 2172أسعار المستهلك ف  قطا  غزة خالل العام 
مجموعاااة أسااعار  فرتفااا  يعااود فرتفااا لهاااذا االساابل الرييساا  وهاا  النساابة األقاال بالمقارنااة ماا  بااااق  المناااطق الفلسااطينية، 

ارتفاعاا   النقال والمواصاالت، كماا ساجلت أساعار %27.2بنسابة  وأسعار المسكن ومساتلزماته، %3711بنسبة  التعليمخدمات 
بقياااة المجموعاااات ساااجلت  ،%1772ارتفاعاااا  بنسااابة  الماااواد الغذايياااة والمباااروبات المرطباااةوساااجلت أساااعار  ،%17.2بنسااابة 

 .تغيرات متفاوتة ولكن بق  تأثيرها محدودا عل  الرقم القياس  العام ألسعار المستهلك ف  قطا  غزة
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 2112-2112األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب المنطقة خالل السنوات، 
 (111=  2112)سنة األساس  

 
 

   2112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار المنتج 2.1
 ارتفاعاااا  بنسااابة (711=2111سااانة األسااااس ) 2172خاااالل العاااام  ألساااعار المناااتل فااا  فلساااطين ساااجل الااارقم القياسااا  العاااام

الساال  المصاادرة ماان اانتااا  المحلاا   ،%2777الااذي بااهد ارتفاعااا بنساابة  2177ممااا كااان عليااه عااام  وهااو أعلاا % 1711
،  فاااا  حااااين سااااجلت أسااااعار الساااال  المنتجااااة 2177مقارنااااة ماااا  عااااام  2172خااااالل عااااام % 2723ارتفعاااات أسااااعارها بنساااابة 

أساعار السال  ضاامن ساجلت علا  مساتوف المجموعاات الرييساية، . عان نفاس الفتارة% 1722والمساتهلكة محلياا ارتفاعاا بنسابة 
، %2721ساجلت ارتفاعاا  بنسابة السل  ضمن مجموعة الصناعة التحويلياة أسعار و ، %7723بة ارتفاعا بنسالزراعة مجموعة 

ساجلت سال  مجموعاة التعادين واساتغالل المحااجر ، بينماا %7711 بنسابةا  كما سجلت أسعار مجموعة صيد األسماك ارتفاعا
 . 2177مقارنة م  عام  2172خالل عام % 1772انخفاضا  مقداره 

 
 2112–2112حسب مصدر السلعة خالل السنوات،  عار المنتج في فلسطينألس األرقام القياسية

 (111=  2112)سنة األساس  
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   2112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار الجملة 1.1
، %17.1بهدت ارتفاعا  بنسابة  (711=2111سنة األساس ) 2172خالل عام  عار الجملة ف  فلسطيناألرقام القياسية ألس

، السابل الرييسا  لهاذا افرتفاا  يعاود فرتفاا  أساعار %1713الاذي باهد ارتفاعاا بنسابة  2177مما كاان علياه عاام  وهو أقل
أماااا علااا  مساااتوف ، %7712 انخفاضاااا  مقاااداره أساااعار السااال  المنتجاااة محلياااا  ساااجلت  بينماااا، %.277الساال  المساااتوردة بنسااابة 
 بينمااا انخفضاات، %2712ن نباااط الصااناعة التحويليااة بنسباااة ارتفعاات أسااعار الساال  الواقعااة ضاامالمجموعااات الرييسااية فقااد 

، %7772مجموعااة الساال  الزراعيااة انخفاضااا  مقااداره كمااا سااجلت أسااعار  ،%2773أسااعار مجموعااة صاايد األسااماك بمقاادار 
 . %17.1 مقدارها  نخفاضالتعدين واستغالل المحاجر اسل  وسجلت أسعار 

 
  2112–2112مصدر السلعة خالل السنوات،  حسب فلسطينعار الجملة في األرقام القياسية ألس

 (111=  2112)سنة األساس 

 
 

   2112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية 2.1
% 1722بنسااابة  2172األرقااام القياسااية ألساااعار تكاااليل البنااال للمباااان  السااكنية وغياار الساااكنية بااهدت ارتفاعااا  خاااالل عااام 

ارتفعات أساعار  علا  مساتوف المجموعاات الرييساية فقادو ، (711=  2111كاانون أول )بهر األسااس  2177مقارنة م  عام 
بنسابة أجاور وتكااليل العماال ، كماا ارتفعات أساعار مجموعاة %1731بنسباة استيجار المعدات السل  الواقعة ضمن مجموعة 

 .2177عام مقارنة م  متوسط % 1712بنسبة  تارتفع الخامات والمواد األولية، وسل  مجموعة %.271
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 2112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام 
 (111= 2112كانون أول )شهر األساس    

 
 

    2112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية 1.1
  2177مقارنااة ماا  متوسااط عااام % 1721بنساابة  2172األرقااام القياسااية ألسااعار تكاااليل الطاارق بااهدت ارتفاعااا  خااالل عااام 

، وأساعار تكااليل %7731، حيث ارتفعت أساعار تكااليل الطارق الزراعياة بنسابة (711=  2112كانون أول )بهر األساس 
، وأساااعار تكااااليل صااايانة طااارق %1722بلدياااة بنسااابة  ق، وأساااعار تكااااليل تطاااوير طااار %2722صااايانة طااارق بلدياااة بنسااابة 

 . 2177مقارنة م  متوسط عام % 1712، وأسعار تكاليل تطوير طرق خارجية بنسبة %1731خارجية بنسبة 
 

 2112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية خالل عام  
 (111= 2112كانون أول )شهر األساس    
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   2112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية 1.1
مقارنااة ماا  متوسااط % 2713بنساابة  2172األرقااام القياسااية ألسااعار تكاااليل انبااال باابكات المياااه بااهدت ارتفاعااا  خااالل عااام 

، %.777حيث ارتفعت أسعار تكاليل انبال خزانات المياه بنسبة  ،(711=  2171كانون ثان  )بهر األساس  2177عام 
افسااافلت ، علاا  مساااتوف بعااو المجموعاااات الفرعيااة، ساااجلت اسااعار %27.7وأسااعار تكااااليل انبااال بااابكات المياااه بنسااابة 

ر ، وأساااعار مواساااي%2717، وأساااعار الحدياااد بنسااابة %1713الحفرياااات بنسااابة ، وأساااعار %77717ومنتجاتاااه ارتفاعاااا  بنسااابة 
% 1721، وأسااعار الخرسااانة بمقاادار %7733، بينمااا انخفضاات أسااعار مااواد الطماام بمقاادار %2731بالسااتيك وحديااد بنساابة 
 .2177مقارنة م  متوسط عام 

 
 2112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية خالل عام 

 (111= 2111كانون ثاني )شهر األساس    

 
 

   2112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية 2.1
مقارنة ما  % 7723بنسبة  2172األرقام القياسية ألسعار تكاليل انبال ببكات الصرل الصح  بهدت ارتفاعا  خالل عام 

، %77717افسفلت ومنتجاتاه بنسابة حيث ارتفعت أسعار  ،(711=  2171كانون ثان  )بهر األساس  2177متوسط عام 
، بينمااا انخفضاات أسااعار مااواد الطماام %1711، وأسااعار مواسااير بالسااتيك وباااطون بنساابة %1713الحفريااات بنساابة وأسااعار 
 .2177مقارنة م  متوسط عام % 1717وأسعار المناهل بمقدار % 7733بمقدار 
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 2112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية خالل عام 
 (111= 2111كانون ثاني )شهر األساس    

 
 

 
   2112خالل عام  اج الصناعي في فلسطيناألرقام القياسية لكميات االنت 2.1

 2177متوساط العاام مقارناة ما  % 2771بنسابة  2172األرقام القياسية لكميات افنتا  الصناع  بهدت ارتفاعا  خالل عام 
كماا  ،%13771نبااط التعادين واساتغالل المحااجر ارتفاعاا  بنسابة  جل، حياث سا(711=  2177كانون ثاان  )بهر األساس 

 بمقااادارانباااطة الصاااناعات التحويلياااة ، بينماااا انخفضاات %.2172ارتفاا  نبااااط انتاااا  وجمااا  وتوزياا  الكهرباااال والميااااه بنسااابة 
 .مقارنة م  العام السابق% 1731

 
 2112خالل عام  اج الصناعي في فلسطيناألرقام القياسية الشهرية لكميات االنت

 (111= 2111كانون ثاني )شهر األساس    
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 ثان الفصل ال
 

 المنهجية والجودة
 

وتكاااليل البنااال والطاارق  والمنااتل والجملااة يقااوم الجهاااز المركاازي لاحصااال الفلسااطين  بجماا  بيانااات عاان أسااعار المسااتهلك
بهدل تركيال األرقاام القياساية وببكات المياه والصرل الصح ، كما يقوم بجم  بيانات حول كميات وقيم افنتا  الصناع  

ونظرا لألهمية القصوف لهذه البيانات، فقد تم وض  نظام متكامال يغطا  كافاة الجوانال مان حياث طارق جما  األساعار .  لها
 كماا ،نظاام األرقاام القياساية اعليها يقاومالتا   الركيازة األساسايةها   المستخدمةاألوزان تعتبر .  والمصادر وتوزيعها الجغراف 

بغاارو  هاا  المجموعااة الحقيقيااة التاا  يااتم رصاادها ودراسااة تغياارات أسااعارها علاا  فتاارات منتظمااة الساال  والخاادمات ساالةأن 
 . تركيل األرقام القياسية

   
 أهداف مسوح األسعار   1.2

 :تهدل مسوح األسعار بصفة عامة إل  توفير البيانات اآلتية
 .لكل من السل  المحلية والمصدرة عل  مستوف فلسطين لتوفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار المنت -
 .والمستوردة لكل من السل  المحلية ملة عل  مستوف فلسطينتوفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار الج -

ولكااال مااان الضااافة الغربياااة وقطاااا  غااازة تهلك علااا  مساااتوف فلساااطين تاااوفير بياناااات عااان األرقاااام القياساااية ألساااعار المسااا -
 .J1والقدس

 .عل  مستوف الضفة الغربية غير السكنيةالبنال للمبان  السكنية و فير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليل تو  -

 .عل  مستوف الضفة الغربية توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليل الطرق بأنواعها المختلفة -

 .عل  مستوف الضفة الغربية بكات المياه والصرل الصح توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليل انبال ب -

 .عل  مستوف فلسطين توفير بيانات عن األرقام القياسية لكميات افنتا  الصناع  -

 .تا  عل  مستوف فلسطينتوفير بيانات عن التغير النسب  ف  افنتا  الصناع  من خالل قياس كميات افن -

 .لية عل  مستوف فلسطينالمنتجات الصناعية المح توفير بيانات عن التغير النسب  ف  أسعار -

 .معرفة حجم التضخم ف  األسعار سوال كانت محلية أو مستوردة -

 .توفير افحصالات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بافقتصاد الوطن  -

 .  اعداد الحسابات القومية السنويةالمساهمة ف -

 

  استخدامات الرقم القياسي 2.2
 : خدم مؤبر األسعار لمجموعة كبيرة من األغراو، من أهمهايست
  عانااات الضاامان افجتماااع  للتعااويو جزييااا  أو كليااا  عاان التغياارات فاا  تكلفااة تكيياال األجااور وااعانااات الحكوميااة وال

 .  المعيبة

 ،حيث يساتخدم المؤبار ازالاة أثار تضاخم عناصار اانفااق  توفير مؤبر لقياس تضخم األسعار للقطا  األسري برمته
الااادخل والمجاااامي  القومياااة مااان أثااار تغيااارات  افساااتهالك  النهااااي  لألسااار المعيباااية فااا  الحساااابات القومياااة وتخلاااي 

  .األسعار
  افقتصااديار القياس معدفت التضخم وافنحس ا  مؤبر يعتبر .  
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 فيما يتعلق بميزانية األسرة والبنود المكونة لها يستخدم من قبل عامة الناس كدليل يستربد به.  

   يسااتخدم فاا  رصااد التغياارات التاا  تطاارأ علاا  أسااعار الساال  التاا  يااتم التعاماال بهااا فاا  األسااواق، ومااا يتباا  ذلااك ماان
 . الوقول عل  اتجاهات األسعار وظرول األسواق وتكاليل المعيبة

    بااار هاااام يعكاااس مااادف التقااادم والتطاااور الاااذي يحااادث للقطاااا  كمؤ لكمياااات افنتاااا  الصاااناع  يساااتخدم الااارقم القياسااا
 . اانتاج  ف  فترة زمنية مقارنة بأخرف

    وسيلة مبابرة ف  التعرل عل  القاوة البارايية للنقاود، حياث تتناسال القاوة البارايية للنقاود لألسعار يمثل الرقم القياس
  .تناسبا  عكسيا  م  الرقم القياس  لألسعار

 
 االطارو  ةاختيار العين 3.2

المختلفاة بطريقاة تحقاق  والخادمات وممثلاة للمصاادر التا  تجما  منهاا أساعار السال ( قصادية)تم اختياار عيناة غيار احتمالياة 
، حيث قام الباحث الميدان  باختياار هاذه المصاادر فلسطينف   المستهلكنظام  تغطية كاملة لجمي  السل  الت  تدخل ضمن

الرييسااية داخاال ماان الماادن  اختيارهاااالمصااادر، وماان الجاادير ذكااره أن عينااة المصااادر تاام بنااال  علاا  تااوفر الساال  داخاال هااذه 
 ،ديااار الاااابلح ،جبالياااا ،غااازة ،الخليااال ،بيااات لحااام ،القااادس ،أريحاااا ،رام اهلل ،قلقيلياااة ،ناااابلس ،طاااولكرم ،جناااين: وهااا  فلساااطين
لتباااين الااذي يمكاان أن يحاادث فاا  وقااد روعاا  فاا  اختيااار هااذه المصااادر أن تكااون ممثلااة ل.  رفااحو  ،خااان يااونس ،النصاايرات
وقاااد بلااا  عااادد السااال  والخااادمات الداخلاااة فااا  حساااال الااارقم القياسااا  ألساااعار  ،ر التااا  تجمااا  مااان المصاااادر المختلفاااةاألساااعا

فاا  تصاانيل بيانااات  COICOPتاام اسااتخدام  حيااث ،مصاادر 77.17تجماا  أسااعارها ماان  ،ساالعة 1..المسااتهلك مااا يقااارل 
 .الصادر عن األمم المتحدة 1..7المستهلك حسل توصيات نظام الحسابات القومية 

 
المختلفااة بطريقااة  والخاادمات وممثلااة للمصااادر التاا  تجماا  منهااا أسااعار الساال ( قصاادية)تاام اختيااار عينااة غياار احتماليااة كمااا 

تام ، حياث ال والطارق وبابكات الميااه والصارل الصاح نظام تكاليل البنا تحقق تغطية كاملة لجمي  السل  الت  تدخل ضمن
مان المادن  اختيارهاهذه المصادر بنال  عل  توفر السل  داخل هذه المصادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تم  تحديد

وقد روعا  .  يلالخلو  ،بيت لحم ،القدس ،أريحا ،رام اهلل ،قلقيلية ،نابلس ،طولكرم ،جنين: وه  الضفة الغربيةالرييسية داخل 
وقاد  ،ر الت  تجما  مان المصاادر المختلفاةف  اختيار هذه المصادر أن تكون ممثلة للتباين الذي يمكن أن يحدث ف  األسعا

تجم  أسعارها  ،سلعة وخدمة 212تكاليل البنال والطرق بل  عدد السل  والخدمات الداخلة ف  حسال الرقم القياس  ألسعار 
الا  مجموعاة  بااضاافةمصدر  21من تجم   سلعة 727فقد بل  عدد السل  ببكات المياه والمجاري أما مصدر،  .73من 

حيث روع  تبويل البيانات حسال التصانيل الصاناع   ،من السل  المبتركة تؤخذ اسعارها من مسوح تكاليل البنال والطرق
وباابكات المياااه والصاارل  يل البنااال والطاارق، لكاال ماان ساال  تكااال(ISIC - 3) الموحااد لجمياا  األنبااطة افقتصااادية الاادول 
 .الصح 

 
طبقياة ذات مرحلاة  قطعياة عيناةأما عينة الرقم القياس  لكميات افنتا  الصناع  وأسعار المنتجات الصناعية فقد تم اختيار 

 يباكل ، حيث تم اختيار المؤسسات حسل مساهمتها من إجمال  اانتا  لكال طبقاة بحياث تام اختياار المؤسساات التا واحدة
 مان إجماال  إنتاا  الطبقاة التا  تنتما  إليهاا% 11 ماا نسابته .211للعام  الصناع  مجمو  إنتاجها من خالل بيانات المسح

حيااث تاام حااذل المؤسسااات التاا  ظهاارت نتيجااة المقابلااة لهااا مغلااق ، فاا  قطااا  غاازة 2111وبيانااات العااام فاا  الضاافة الغربيااة 
من إجمال  إنتا  الطبقة التا  % 11والت  مجمو  إنتاجها يبكل  .211للعام نهاي  بافعتماد عل  ملل بيانات قطا  غزة 

والتاا  كاناات نتيجااة  2111كمااا أنااه تاام باامل المؤسسااات ذات الااوزن المرتفاا  ماان واقاا  بيانااات إطااار المنباا ت . تنتماا  إليهااا
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أن ااطاااار هاااو قايماااة وتجااادر ااباااارة إلااا   ..211المقابلاااة فيهاااا غيااار مكتمااال مااان واقااا  بياناااات المساااح الصاااناع  للعاااام 
أنباطة التجاارة الداخلياة، أنباطة الخادمات، )المؤسسات والت  تمثل ااطار العام للمنب ت والاذي يضام األنباطة افقتصاادية 

فاا  وقااد تاام مراعااة أن تكااون المنبا ت المباامولة ( أنباطة الصااناعة، أنباطة النقاال والتخاازين وافتصاافت، أنبااطة اانباالات
تجما   ،سالعة 1,300بل  عدد السل  والخدمات لمسح أسعار المنتل حوال   بحيث .الصناع  فقطه  ضمن النباط المسح 

 .مصدر 217أسعارها من 
 

دقة بااضاافة إلا  تاوفير عادد كاال   أكثرالهدل من هذا التقسيم هو الحصول عل  نتايل  ؛طبقتينتم تقسيم المؤسسات إل  
 . من المؤسسات عل  مستويات قابلة للنبر

 :مستوف التصنيل الجغراف  حيث صنفت المؤسسات إل  ثالث مناطق ه  :المستوف األول 
 ةالضفة الغربي . 

 القدس J1.  
 قطا  غزة. 

 
       مسااتوف النباااط افقتصااادي حيااث صاانفت المؤسسااات حساال نباااطها افقتصااادي الرييساا  حساال تصاانيل :مسااتوف الثااان ال
(ISIC - 3 ) عل  الحد الراب. 
 

المختلفااة بطريقااة  والخاادمات وممثلااة للمصااادر التاا  تجماا  منهااا أسااعار الساال ( قصاادية)اختيااار عينااة غياار احتماليااة تاام كمااا 
هذه المصادر بناال  علا  تاوفر السال  داخال  تم تحديد، حيث نظام الجملة تحقق تغطية كاملة لجمي  السل  الت  تدخل ضمن

، رام اهللو  ،ناابلس: وها  فلساطينمان المادن الرييساية داخال  ختيارهاااهذه المصادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تام 
وقاد روعا  فاا  اختياار هاذه المصاادر أن تكاون ممثلاة للتباااين الاذي يمكان أن يحادث فا  األسااعار .  غازةو  ،الخليال، و القادسو 

الجملاة حاوال  وقاد بلا  عادد السال  والخادمات الداخلاة فا  حساال الارقم القياسا  ألساعار  .الت  تجم  من المصادر المختلفاة
      حياااااث روعااااا  تبويااااال البياناااااات حسااااال التصااااانيل الصاااااناع  الااااادول  .مصااااادر 722تجمااااا  أساااااعارها مااااان  ،سااااالعة 77273

(ISIC-3). 
 

 الشمول  ..2
ضامن المادن  فلساطينمصادرا  موزعاة علا  كافاة المنااطق فا   3,969يتم جم  بيانات األسعار للمسوح المختلفة من حاوال  

، (ISIC - 3) الموحاد لجميا  األنباطة افقتصاادية الرييسية، حيث روع  تبويل البيانات حسل التصانيل الصاناع  الادول 
يماا تام لكل من سل  المنتل والجملاة وتكااليل البناال والطارق وبابكات الميااه والصارل الصاح  وكمياات افنتاا  الصاناع ، ف

الصاادر ( SNA93) 1..7ف   تصانيل بياناات المساتهلك حسال توصايات نظاام الحساابات القومياة  COICOPاستخدام 
 .  عن األمم المتحدة

 
سنة أساس عند البدل باحتسال األرقام القياسية ألسعار المستهلك، حيث تم تركيل الرقم القياس  لكل  3..7تم اعتماد سنة 

، وقد قام الجهاز المركازي لاحصاال الفلساطين  بتعاديل سانة األسااس لتصابح سانة J1غزة والقدسمن الضفة الغربية وقطا  
لكال مان المناتل والجملاة  فلساطينوتم احتسال األرقام القياسية عل  مساتوف . ألسعار المستهلك 3..7بدف  من سنة  2112

رقم القياساا  لتكاااليل البنااال فقااد تاام ، وفيمااا يخاا  الاا2111، عاادلت فيمااا بعااد لتصاابح 3..7حيااث اعتماادت ساانة األساااس 
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كأساااس فاا  حسااال  2112كأساااس فاا  حسااال الاارقم القياساا ، كمااا تاام اعتماااد كااانون أول  2111اعتماااد بااهر كااانون أول 
الاارقم القياساا  لتكاااليل الطاارق، وفيمااا يخاا  الاارقم القياساا  لتكاااليل انبااال باابكات المياااه والصاارل الصااح  فقااد تاام اعتماااد 

كأساااس فاا  حسااال  2177كأساااس فاا  حسااال الاارقم القياساا ، كمااا تاام اعتماااد بااهر كااانون ثااان   2171بااهر كااانون ثااان  
 .الرقم القياس  ألسعار المنتل والرقم القياس  لكميات افنتا  الصناع 

 
 تبويب السلع والخدمات  ..1

 

 أسعار المستهلك  ..1.1
اثنتااا  عبااارة مجموعاااة اساااتهالكية حسااال تصااانيل افساااتهالك الفاااردي حسااال الغااارو        مااان  أساااعار المساااتهلك إطاااار يتاااألل

(COICOP) ه ، الصادر عن افتحاد األوروب  و: 
 المواصالتالنقل و  -  المواد الغذايية والمبروبات المرطبة -

 افتصافت -  المبروبات الكحولية والتب  -
 الترفيهية والثقافيةالسل  والخدمات  - األقمبة والمالبس واألحذية  -

 خدمات التعليم - ومستلزماتهالمسكن  -
 خدمات المطاعم والمقاه  والفنادق - والمفروبات والسل  المنزليةاألثاث  -

 سل  وخدمات متنوعة -  الخدمات الطبية -
 

 أسعار المنتج والجملة  ..2.1
الدول  الموحد لجميا  األنباطة  رييسية اعتمادا  عل  التصنيل الصناع  من أربعة أبوال أسعار المنتل والجملة إطار يتألل

 :الصادر عن األمم المتحدة وه ( ISIC - 3)افقتصادية 
                                       صيد األسماك -       الزراعة  -
 الصناعة التحويلية - التعدين واستغالل المحاجر                   -
 

 األرقام القياسية لتكاليف البناء ..1.1
 :يتألل إطار أسعار تكاليل البنال من ثالثة أبوال رييسية وه 

 استيجار المعدات - الخامات والمواد األولية                -
  أجور وتكاليل عمال -

 

 األرقام القياسية لتكاليف الطرق ..2.1
 :رييسية وه يتألل إطار أسعار تكاليل الطرق من ستة أبوال 

 تكاليل تبغيل معدات وصيانة - الخامات والمواد األولية  -

 أجور وتكاليل عمال - أجور مواصالت -

 أجور وتكاليل متنوعة - استيجار المعدات -
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 األرقام القياسية لتكاليف شبكات المياه ..1.1
 :يتألل إطار أسعار تكاليل ببكات المياه من قسمين رييسيين وهما

 :المياه ويتكون من ستة ابوال رييسيةأوف  خزانات 
 الحفريات  اعمال البنال والدهانات 

 الخرسانة  مصاريل ادارية 

 الحديد  متفرقات 
 

 :ثانيا  ببكات المياه وتتكون من ستة ابوال رييسية
 الحفريات  مواسير بالستيك وحديد 

 مواد الطمم  مصاريل ادارية 

 اسفلت ومنتجاته  اجور وتكاليل اخرف 

 
 صرف الصحياألرقام القياسية لتكاليف شبكات ال ..1.1

 :من سبعة أبوال رييسية وه  لصرل الصح ببكات ايتألل إطار أسعار تكاليل 
 الحفريات  مناهل 

 مواد الطمم  مصاريل ادارية 

 اسفلت ومنتجاته  اجور وتكاليل اخرف 

 مواسير بالستيك وباطون  

 

 كميات االنتاج الصناعي  ..2.1
الاادول  الموحااد لجمياا   رييسااية اعتمااادا  علاا  التصاانيل الصااناع  أبااوال ثالثااةماان  كميااات افنتااا  الصااناع  إطااار يتااألل

 :الصادر عن األمم المتحدة وه ( ISIC - 3)األنبطة افقتصادية 
 التعدين واستغالل المحاجر   انتا  وتوزي  الكهربال والمياه 

      الصناعات التحويلية  

 
  طريقة حساب الرقم القياسي ..1

والمعروفاة باالترجيح بكمياات سانة األسااس ( Laspeyres Index) تتم عملية احتسال الرقم القياسا  بتتباا  معادلاة فسابير
يااتم  ، وماان ثاام(منسااول السااعر) يااتم حسااال الاارقم القياساا  لكاال ساالعة وحساال الصاايغة المااذكورة،(.  المناساايل المرجحااة)

 .لكل مجموعة إل  أن نصل إل  حسال الرقم القياس  العام ويتم ترجيحها بكميات سنة األساس احتسال متوسط المناسيل
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  (وزاناأل )سلع والخدمات األهمية النسبية لل ..2
 

 األهمية النسبية ألسعار المستهلك ..1.2
علا  نتاايل مساح إنفااق واساتهالك  دألساعار المساتهلك بافعتماا( أوزان التارجيح)احتسبت األهمياة النسابية للسال  والخادمات 

أساارة، حيااث يعتباار وزن الساالعة أو الخدمااة جاازلا  ماان ساالة المسااتهلك،  17127لعينااة ماان األساار بلغاات  2112األساارة عااام 
 .  واحتسل بطريقة نسبية ليمثل جزلا  من ماية ألل وهو حجم سلة المستهلك

 المستخدمة في عمليات احتسااب الارقم القياساي ألساعار المساتهلكوزان الترجي  الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل 
 :2112للمجموعات الرئيسية بناًء على بيانات انفاق واستهالك األسرة لعام 

 

 J1القدس قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين أقسام اإلنفاق الرئيسية

 32.88 38.89 38.82 37.64 المواد الغذايية والمبروبات المرطبة

 4.39 4.27 5.07 4.66 المبروبات الكحولية والتب 

 6.62 7.16 6.96 6.96 األقمبة والمالبس واألحذية

 11.94 9.00 10.72 10.38 المسكن ومستلزماته

 6.35 6.41 6.29 6.31 األثاث والمفروبات والسل  المنزلية

 3.87 3.68 5.26 4.45 الخدمات الطبية

 12.38 8.75 9.58 9.86 النقل والمواصالت

 4.27 3.41 3.87 3.79 افتصافت

 4.58 6.23 3.91 4.84 السل  والخدمات الترفيهية والثقافية

 3.64 4.03 3.19 3.56 خدمات التعليم

 2.30 2.14 2.14 2.18 خدمات المطاعم والمقاه  والفنادق

 6.78 6.04 4.19 5.37 سل  وخدمات متنوعة

 100.00 100.00 100.00 100.00 المستهلكالرقم القياسي العام ألسعار 

 
 األهمية النسبية ألسعار المنتج 2.2.2

كال مان اانتاا  الزراعا  واانتاا  الصاناع  خاالل عاام  بياناتتم افعتماد عل  قيم المبيعات من اانتا  المحل  بنال  عل  
وكذلك جرف افعتماد عل  إحصالات التجارة الخارجية لمعرفة حجم الصادرات من السل  المنتجة محليا  خالل عام  ،.211
القيماااة نسااابة إلااا   األوزان الالزماااة لكااال مااان السااال  المساااتهلكة محلياااا  إضاااافة إلااا  السااال  المصااادرة احتساااالوجااارف  ،.211

 .ااجمالية للمبيعات من تلك السل 
 

المنااتج وزان التارجي  المسااتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار يعارض التوزياع النسابي أل الجادول التاالي 
 :2112باعتماد بيانات 

 

جمالياإل درصالم  محليال   األبواب الرئيسية 
 الزراعة  89928 2998 36.01

 صيد األسماك 0.22 0.01 0.20
 المحاجر  2929 1959 2.13

 الصناعة التحويلية 58.21 96948 61.66
 المجموع 100.00 100.00 100.00
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 األهمية النسبية ألسعار الجملة 1.2.2
إضافة من السل  الواردات قيمة تم استخرا  أوزان الترجيح المستخدمة ف  عمليات احتسال الرقم القياس ، وذلك باحتسال  

وقد تم تحديت هذه األوزان باعتماد سنة األساس  ،3..7اخل افقتصاد الوطن  عن عام إل  اانتا  الزراع  والصناع  د
2111. 

 
 وزان التارجي  المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار الجملاةالجدول التاالي يعارض التوزياع النسابي أل 

 :2112باعتماد بيانات 
 

 اإلجمالي ردو مستال محليال األبواب الرئيسية
 28.60 12.33 39.53 الزراعة 

 0.14 0.01 0.23 األسماكصيد 

 0.94 0.53 1.22 تعدين واستغالل المحاجرال

 70.32 87.13 59.12 الصناعة التحويلية

 100.00 100.00 100.00 المجموع

 
 ية النسبية ألسعار تكاليف البناءاألهم ..2.2

تم احتسال أوزان مجموعات التكاليل للمبان  غير السكنية بالتنسيق م  وزارة األبغال بافعتماد عل  بعاو المبااري  التا  
، وماان ثاام تاام توزياا  تكاااليل المبااان  المااذكورة علاا  مجموعااات التكاااليل الااواردة فاا  ااطااار 2111نفااذتها الااوزارة خااالل عااام 

المكونة للرقم القياس  للمبان  السكنية فقد استخدمت البيانات المتوفرة للمباري   ببكل نسب ، وفيما يخ  أوزان المجموعات
والخاصااة بااالمجلس الفلسااطين  لاسااكان فاا  توزياا  تلااك التكاااليل علاا  المجموعااات الرييسااية  2111ااسااكانية خااالل العااام 

 .المكونة اطار التكاليل ببكل نسب 
 

تكااليف ان التارجي  المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار وز الجدول التالي يعارض التوزياع النسابي أل 
 :البناء

 

 (مباني سكنية وغير سكنية) العام  المباني غير السكنية المباني السكنية المجموعة

 71.50 70.00 72.00 الخامات والمواد األولية

 1.00 0.70 1.30 استيجار معدات

 27.50 29.30 26.70 أجور وتكاليل عمال 

 100.00 100.00 100.00 الرقم القياسي العام

 
 مية النسبية ألسعار تكاليف الطرقاأله ..1.2

تاام احتسااال أوزان مجموعااات التكاااليل للطاارق بأنواعهااا بالتنساايق ماا  وزارة األبااغال بافعتماااد علاا  بعااو المباااري  التاا  
وماان ثاام تاام توزياا  تكاااليل الطاارق المااذكورة علاا  مجموعااات التكاااليل الااواردة فاا  ااطااار  ،2112نفااذتها الااوزارة خااالل عااام 

 .ببكل نسب 
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تكااليف وزان التارجي  المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار الجدول التالي يعارض التوزياع النسابي أل 
 :الطرق

 

 طرق زراعية المجموعات
تطوير طرق 
 خارجية

تطوير طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 خارجية

ليف االوزن العام لتك
 الطرق

 61968 66.1 63.7 62.7 60.6 36.9 الخامات والمواد األولية

 2901 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 أجور مواصالت

 07975 13.5 17.5 13.5 14.0 45.0 استيجار معدات

 2901 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 تكاليل تبغيل معدات وصيانة

 9992 11.4 8.8 9.8 11.4 7.1 أجور وتكاليل عمال

 7951 5.0 6.0 10.0 10.0 5.0 أجور وتكاليل متنوعة

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الرقم القياسي العام

 
 سعار تكاليف شبكات المياهاألهمية النسبية أل ..1.2

تااام احتساااال أوزان مجموعاااات تكااااليل بااابكات الميااااه بالتنسااايق مااا  اتحااااد المقااااوليين الفلساااطينيين بافعتمااااد علااا  بعاااو 
، ومن ثم توزي  تكاليل بابكات الميااه الماذكورة علا  .211المباري  الت  نفذها المقاولون المسجلون ف  افتحاد خالل عام 

 .ب مجموعات التكاليل الواردة ف  ااطار ببكل نس
 

تكااليف وزان التارجي  المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار الجدول التالي يعارض التوزياع النسابي أل 
 :شبكات المياه

 الوزن النسبي المجموعات

 31.25 الخزانات

 2.50 الحفريات

 13.75 الخرسانة الجاهزة 

 10.00 الحديد والصلل 

 2.50 اعمال البنال والدهانات

 1.25 متفرقات 

 1.25 المصاريل افدارية 

 68.75 الشبكات 

 6.25 الحفريات

 10.00 مواد الطمم

 8.75 افسفلت ومنتجاته

 31.25 مواسير بالستيك وحديد

 8.75 اجور وتكاليل اخرف

 3.75 المصاريل افدارية

 100.00 الرقم القياسي العام
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 شبكات الصرف الصحيسعار تكاليف األهمية النسبية أل ..2.2
تاام احتسااال أوزان مجموعااات تكاااليل باابكات الصاارل الصااح  بالتنساايق ماا  اتحاااد المقاااوليين الفلسااطينيين بافعتماااد علاا  

وماان ثاام توزياا  تكاااليل باابكات الصاارل ، .211بعااو المباااري  التاا  نفااذها المقاااولون المسااجلون فاا  افتحاااد خااالل عااام 
 .يل الواردة ف  ااطار ببكل نسب المذكورة عل  مجموعات التكال الصح 

 
تكااليف وزان التارجي  المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار الجدول التالي يعارض التوزياع النسابي أل 

 :شبكات الصرف الصحي
 الوزن النسبي المجموعات

 15.00 الحفريات 

 20.00 مواد الطمم

 7.00 افسفلت ومنتجاته

 25.00 وباطونمواسير بالستيك 

 8.00 اجور وتكاليل اخرف

 20.00 المناهل

 5.00 المصاريل افدارية

 100.00 الرقم القياسي العام

 
 كميات االنتاج الصناعياألهمية النسبية ل ..2.2

الصناع  قيمة افنتا   بافعتماد عل تم استخرا  أوزان الترجيح المستخدمة ف  عمليات احتسال الرقم القياس ، وذلك  
  ..211والقيمة المضافة لألنبطة افقتصادية من مسح الصناعة للعام 

 
لكمياات االنتااج وزان التارجي  المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي الجدول التالي يعارض التوزياع النسابي أل 

 :2112الصناعي باعتماد بيانات 
 

 الوزن النسبي المجموعات الرئيسية
 4.60 المحاجر التعدين واستغالل

 80.50 الصناعات التحويلية

 14.90 انتا  وتوزي  المياه والكهربال

 100.00 المجموع

 
دارة العمل الميداني ..2  تنظيم وا 

دوات تم تنفياذ عملياة جما  البياناات والتنسايق ميادانيا  وفاق الخطاة المعادة لاذلك، بااضاافة الا  اعاداد التعليماات والنمااذ  واأل
باااكل فريااق العمااال المياادان  مااان منسااق للعمااال المياادان  ومااادرال المكاتاال فااا  المحافظااات وفااارق ت. المياادان  الالزمااة للعمااال

ميدانية، وقد وفر الجهاز مكاتل ف  كافاة المحافظاات وذلاك لماا تتطلباه مهماة افبارال والمتابعاة والتادقيق لمختلال فعالياات 
ناطق العمل بحيث يتم استخدامها كمركز لتجم  افراد الفارق المبرو  وجود مكاتل ف  المحافظات تكون قريبة من مختلل م

العاملااة فاا  المياادان قباال وبعااد افنتهااال ماان العماال اليااوم ، حيااث تااتم عمليااة اسااتالم وتسااليم أدوات العماال المختلفااة وتعبيااة 
 .النماذ  وكتابة التقارير ومراجعة وتدقيق حصيلة العمل اليوم 
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 ومصادرها  جمع بيانات األسعار
تجم  بيانات األسعار عن طريق المقابالت البخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين وذلك من محالت وأسواق البي  

والمدارس لمطاعم، ومؤسسات الخدمات العامة بالتجزية مثل البقافت، والسوبر ماركت، ومحالت بي  األقمبة والمالبس، وا
 .ن  المنتجة ف  فلسطينبالجملة والمصا ، بااضافة إل  محالت البي الخاصة واألطبال

 
تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، وقد روع  توزي  هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث 

فمثال  تم أخذ أسعار الخضار من األسواق البعبية إضافة إل  . دمات المتوفرة وتنو  مستوياتهاتغط  كافة السل  والخ
 .ارو المتخصصة ف  مناطق مختلفة ف  المدينةالمع
 

بأن تجم  ثالث تسعيرات مختلفة للمواد الغذايية ضمن المدينة الواحدة، وتسعيرتان أو  أسعار المستهلكروع  عند استيفال 
كثرة  تسعيرة واحدة لبقية المواد بحيث يراع  سرعة أو وتيرة التغير الحاصل عل  سعر السلعة أو الخدمة والذي يظهر من

 .تداولها
تم توزي  هذه التسعيرات للسلعة الواحدة عل  مدار البهر، وذلك بتوزي  زيارات المصادر داخل المدينة عل  أربعة أسابي ، 

أما بخصو  الخضار والفواكه، فتن أسعارها تجم  يوم . احدة ف  فترات مختلفة من البهرليتم رصد األسعار للسلعة الو 
أما فيما يتعلق بأسعار الجملة فيتم جم  تسعيرة واحد لكل سلعة وببكل ربع  من المدن المختارة،  ،الثالثال من كل أسبو 

 .أما فيما يخ  أسعار المنتل فيتم جم  تسعيرة واحدة لكل سلعة يتم انتاجها وببكل بهري من المدن المختارة
 

كات المياه والمجاري بحيث تجم  من محالت كما تم توزي  سل  وخدمات افرقام القياسية لتكاليل البنال والطرق وبب
 . مختصة لبي  تلك السل  بافضافة ال  بركات التعهدات الت  تخت  بتنفيذ تلك المباري  حسل اختصاصها

 
 عل  مجتم  الهدلمنبأة اقتصادية بحيث يبتمل  217وبخصو  بيانات كميات اانتا  الصناع  فيتم جمعها من خالل 

وخصوصا  المؤسسات الت  لها أهمية  الت  تمارس نباطا  اقتصاديا  ضمن قطا  الصناعةللربح جمي  المؤسسات الهادفة 
لمسح، وذلك حت  تاليم متطلبات جم  البيانات للحافت امن استمارة  نماذ  ةتصميم ثالث اقتصادية كبيرة بحيث تم

المقابلة  بأسلولالصناعية  المؤسساتيفاؤها من قبل أصحال ومدرال الصناعية بحيث يتم است المؤسسات ناتيالبالمختلفة 
 .المسحالبخصية وبواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين عل  مفاهيم استمارة 

 
 وجدولتها البيانات ، معالجةمراجعةتدقيق،  ..2

 

  بيانات األسعار معالجةو  مراجعة، تدقيق ..1.2
 :كافة المحافظات يتم تدقيق ومراجعة هذه البيانات من خاللبعد عملية جم  بيانات األسعار من 

  مراجعة منطقية لهذه األسعار وذلك بالمقارنة م  أسعار السلعة نفسها ف  مصادر أخرف ومحافظات أخرف وعند
 .اكتبال خطأ أثنال المراجعة المنطقية يتم التأكد ميدانيا  من السعر

 ر السلعة داخل المحافظات والمتوسط العام لجمي  المحافظاتمراجعة حسابية حيث تتم مراجعة متوسط أسعا. 
 مراجعة ميدانية لعينة من األسعار للسل  الت  تم جمعها. 
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 كميات االنتاج الصناعي بيانات  معالجةو  مراجعة، تدقيق  ..2.2

نفسها من تم مقارنة هذه الكميات والقيم م  مراجعة منطقية لكميات وقيم افنتا  عل  مستوف افنبطة الرييسية بحيث ي
ميدانيا  من الكمية أو المراجعة المنطقية يتم التأكد أثنال محافظات مختلفة وعند اكتبال خطأ منب ت صناعية مختلفة و 

 .القيمة
 

 ادخال البيانات وجدولتها 1.2.2
ام البرامل المعدة لذلك حسل طبيعة المسح، بعدها يتم بعد افنتهال من مراجعة البيانات وتدقيقها، يتم ادخال البيانات باستخد

 .سحل البيانات وجدولتها واستخرا  النتايل النهايية بواسطة الفريق المؤهل ف  دايرة األسعار واألرقام القياسية
 

 دقة البيانات  ..11
وبالتااال  فااان هااذه األسااعار والكميااات معرضااة لألخطاااال  بأساالول العينااة، 2172تاام جماا  بيانااات األسااعار والكميااات للعااام 

 .افحصايية واألخطال غير افحصايية
 

 األخطاء اإلحصائية  ..1.11
تتااأثر نتااايل المسااح باألخطااال ااحصااايية نظاارا  فسااتخدام العينااة فاا  تنفيااذ المسااح ولاايس الحصاار البااامل لوحاادات مجتماا  

الحقيقية الت  نتوقا  الحصاول عليهاا مان خاالل البياناات فيماا لاو تام تنفياذ هاذا الدراسة، وهذا ما يرجح ظهور فروق عن القيم 
 ةوماان خااالل احتسااال التباااين ألهاام الساال  األساسااية الداخلااة فاا  المسااح، تبااين بااان نسااب المسااح باسااتخدام الحصاار البااامل،

 والنباار علاا  مسااتوف المناااطقللساال  الرييسااية التباااين  احتسااالتاام  وقااد  ،%271معاماال افخااتالل لهااذه الساال  ف تتجاااوز 
المختلفاة، حياث إن هنااك صاعوبة فا  النبار علا   تالفلسطينية ألسبال ذات عالقة بتصميم العينة وحسال التبااين للمؤبارا

 .مستوف المحافظة نظرا  لعدم توفر األوزان
 

 األخطاء غير اإلحصائية  ..2.11
أمااا األخطااال غياار ااحصااايية فهاا  ممكنااة الحاادوث فاا  كاال مراحاال تنفيااذ المباارو ، خااالل جماا  البيانااات أو إدخالهااا والتاا  

 :بما يل  يمكن إجمالها
 بدت جمي  المصادر المختارة لهذا العام تعاونا  كبيرا  م  الباحثين الميدانيين حيث لم تظهار أياة أ: أخطال عدم افستجابة

 .امحالة رفو هذا الع
 هااذا النااو  ماان األخطااال فقااد اتخااذت إدارة  لتفاااديو : والمرتبطااة بااالمبحوث والباحااث وماادخل البيانااات أخطااال افسااتجابة

 :المبرو  مجموعة من ااجرالات الكفيلة بتقليلها إل  أدن  مستوياتها وقد تمثلت هذه ااجرالات
واحد لبرح أهدال المسح وسرية البيانات فيما يتعلق بالمبحوث فقد تم تخصي  اكثر من زيارة للمصدر ال. 7

 .المستوفاة، هذه الزيارات لمصادر البيانات ساهمت ف  تعزيز العالقة والتعاون والتحقق من دقة البيانات
 البياناااتتام اتخااذ مجموعااة مان ااجارالات التا  ماان باأنها تعزياز دقاة  فقادفيماا يتعلاق باألخطاال المرتبطاة بالباحااث،  .2

 :بما يل ، وقد تمثلت هذه ااجرالات خالل عملية جم  البيانات من الميدان
  المؤهاال العلماا  والكفااالة وتقياايم الباااحثين، حيااث تاام تاادريل الباااحثين  سن المياادانيين علاا  أساااياختيااار الباااحث متاا

البااااحثين والتعااااميم  الميااادانين نظرياااا  وعملياااا  علااا  افساااتمارة، بااضاااافة إلااا  اللقاااالات التذكيرياااة التااا  أجريااات مااا 
 .التوضيحية حول المسح
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واتساااقها، تاام اتخاااذ مجموعااة ماان  البياناااتأجاال التحقااق ماان جااودة  ماانفيمااا يتعلااق باألخطااال المرتبطااة بالماادخل و  .1
بمااا ، وقااد تمثلاات هااذه ااجاارالات خااالل عمليااة معالجتهااا وحوساابتها البياناااتااجاارالات التاا  ماان بااأنها تعزيااز دقااة 

 :يل 
 علاا  هم ببااكل كاماال تاادريباختيااار ماادخل  البيانااات ماان ذوي افختصااا  فاا  مجااال البرمجااة والكمبيااوتر وتاام  تاام

 .برنامل اادخال
   ماان افسااتمارات المدخلااة للتأكااد ماان قيااام الماادخل % 71لحااوال  ( فحاا  بعااد اادخااال)تاام إجاارال إعااادة إدخااال

  .لهذا الفح % 711وكانت النتيجة مطابقة  بتدخالها ببكل صحيح ومطابق م  ما جال ف  بنود افستمارة،

    تم استالم ملفات بالبيانات المدخلة وتم فحصها ومراجعتها من قبل إدارة المبارو ، وذلاك قبال البارو  باساتخرا
النتاااايل، حياااث قامااات إدارة المبااارو  بمجموعاااة كبيااارة مااان الفحاااو  التااا  تباااين منطقياااة وتااارابط  البياناااات، ومااان 

حااو ، مقارنااة البيانااات للبااهر الحااال  ماا  بيانااات البااهر السااابق، ومقارنااة البيانااات بااين األمثلااة علاا  هااذه الف
 .المصادر، ومقارنة البيانات بين المحافظات

 

 دارة المشروع لرفع جودة البياناتإجراءات أخرى اتخذتها إ 1.11.2
 .إعادة تدقيق افستمارات ببكل كامل بعد أن دققت من قبل الباحث .7
 :خرف لرف  جودة البياناتإجرالات فنية أ .2

 معالجة الموسمية وتقدير أسعار األصنال غير المتوفرة: 
وذلااك لحسااال مناساايل األسااعار  فلسااطينيناادر  تحاات كاال مجموعااة عاادد ماان األصاانال البااايعة افسااتعمال فاا  

وبالطب  ف بد من تحديد مواصفات هذه األصنال وذلك .  واعتبارها ممثلة للسلعة الواحدة داخل المجموعة السلعية
ضاامانا لعاادم اخااتالل النوعيااة أو المواصاافات عنااد اسااتيفال األسااعار، لكاان المبااكلة التاا  يااتم مصااادفتها أحيانااا هاا  

وذلااك بساابل الموساامية والتاا  غالبااا مااا تظهاار فاا  الخضااروات والفواكااه حيااث لكاال عاادم تااوفر أسااعار لاابعو الساال  
سلعة موسم معين أو ربما بسبل اختفايها لفترة ما من مصدر معين أو من كل المصادر ومن المتوق  ظهورها مرة 

سابل  ، كذلك هو الحال بالنسابة للمصاادر حياث أن بعاو المصاادر تغلاق لفتارة قصايرة ألي(اختفال مؤقت)أخرف 
 .من األسبال

 

وهاا  عمليااة تقاادير   (Group Relative Method)لااذا يااتم معالجااة مثاال هااذه الحااافت بطريقااة علميااة تساام  
ل لهااذه األسااعار علاا  أساااس التغياار فاا  أسااعار باااق  المصااادر بالنساابة لاانفس الصاانل فاا  حالااة عاادم تااوفر صاان

وأماااا فااا  حالااة إغاااالق مصااادر بأكملاااه بصاافة مؤقتاااة فياااتم تقاادير جميااا  أساااعار ذلاااك . الساالعة فااا  جميااا  المصااادر
المصدر عل  أسااس التغيار فا  أساعار المصاادر التا  تباترك فا  نفاس األصانال التا  تجما  مان هاذا المصادر، 
ومن الحافت الت  واجهها المساح، األصانال والمصاادر الخاصاة بالفواكاه والخضاروات وكاذلك المصاادر الخاصاة 

 .لمالبس والتفصيلبا
 

 معالجة اختفال أصنال السل  والمصادر: 
ينبغ  اابارة إلا  أن سالة السال  والخادمات التا  تام اختيارهاا والتا  أطلاق عليهاا سالة المساتهلك غيار ثابتاة ولكنهاا 

مان  هذا بااضافة إلا  ماا يساتجد مان سال  جديادة، وعلياه ف باد. بتغير أنماط وأذواق المستهلكينتتغير عبر الزمن 
يجاد سل  بديلاة بمنهجياة خاصاة فساتبدال هاذه السال ، فعناد التأكاد مان أن بعاو أصانال السال  قاد  تغيير السل  وال
اختفات بباكل نهااي  يااتم عنادها افساتبدال بأصاانال جديادة مباابهة لهاا ماان حياث الناو  أي أنهااا تنادر  تحات نفااس 
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بة إقباال كبيارة مان قبال المساتهلكين، ويقادر ساعر السلعة وتاتم عملياة ااحاالل باختياار الصانل الجدياد الاذي لاه نسا
 :األساس للصنل الجديد باستخدام ثالث طرق إحصايية وه  كالتال 

 

 طريقة المقارنة المبابرة: 

يتم استخدام هذه الطريقة ف  حالة تغير بلد المنبأ لصنل السلعة م  ثبات مواصفات الصنل كاالوزن والمكوناات  
عنااد ( القديمااة)الصاانفين وفاا  هااذه الحالااة يااتم اسااتخدام أساااس الساالعة المختفيااة  وعاادم وجااود تغياار فاا  السااعر بااين

 .احتسال الرقم القياس  للسلعة البديلة
 

اسااتخدام هااذه الطريقااة أدت إلاا  المحافظااة علاا  التمثياال الصااحيح لساالة المسااتهلك الفلسااطين  وعاادم تااأثر المؤباار 
 .بتغير منبأ الصنل

  

  طريقة التداخل الزمن : 

هذه الطريقة ف  حالة توفر أسعار للصنل الحال  م  ظهور صنل جديد ف  نفس الفترة بحيث أن صنل  متستخد
السلعة الحال  بارل عل  افختفال أو فقد خاصية التمثيل بالنسبة للمستهلك وقد يؤدي إلا  انخفااو ساعره بباكل 

 :كبير جدا لذا يتم اخذ الصنل الجديد وتقدير سعر أساس له بالصيغة التالية
 

10

1*




P

PP
N tb

b 

 

 :حيث

 bN  =سعر األساس للسلعة الجديدة. 
  bP  =سعر األساس للسلعة القديمة. 
1tP  =سعر السلعة الجديدة ف  البهر السابق   . 
 10P=  سعر السلعة القديمة ف  البهر الحال. 

هاذه الطريقاة أدت إلاا  مواكباة التطااور والتغيار للساال  الداخلاة فاا  سالة المسااتهلك الفلساطين  وعكااس المؤبار للواقاا  
 .من خالل إحالل السل  الحديثة محل القديمة

 

  طريقة الربط الزمن : 
وظهاور صانل رخار باديل فا  األباهر الالحقااة تساتخدم هاذه الطريقاة فا  حالاة اختفاال صانل السالعة فاا  باهر ماا 

 :وبالتال  يستبدل الصنل القديم بالصنل الجديد ويتم تقدير سعر األساس للصنل الجديد باستخدام الصيغة التالية

10

*




P

PP
N cb

b 

 :حيث

 bN  =سعر األساس للسلعة الجديدة. 
  bP = سعر األساس للسلعة القديمة. 
  cP  = سعر السلعة الجديدة ف  البهر الحال. 
10P  =سعر السلعة القديمة ف  البهر السابق. 
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الزمنياة، من خالل استخدام هذه الطريقة ياتم المحافظاة علا  منطقياة وجاودة الارقم القياسا  ألساعار المساتهلك عبار السالسال 
 .وعدم تأثر قيم البيانات باختفال صنل معين من السوق وبالتال  عدم انحرال المؤبر عن مساره بسبل اختفال الصنل

 
وماان هااذه الحااافت  إدارة المباارو  العديااد ماان الحااافت التاا  واجهاات المسااح ماان خااالل الطاارق العلميااة السااابقة، توقااد عالجاا

 .التغير ف  نوعية األجهزة الكهربايية واألدوات المنزلية، وكذلك األصنال والمصادر الخاصة بالمالبس واألحذية
 

  مقارنة البيانات ..11
، وكاذلك ما  البياناات الخاصاة بالسال  ملاةتم إجرال بعو المقارنات لبيانات المسح م  بيانات إحصالات أساعار المناتل والج

اعيااة التاا  تتااوفر ماان وزارة الزراعااة، بااضااافة إلاا  مقارنااة أسااعار المحروقااات والوقااود التاا  تصاادر عاان هييااة البتاارول الزر 
فيماااا يخااا  أساااعار المحروقاااات، بينماااا كاااان هنااااك % 711الفلساااطينية بباااكل باااهري، وكانااات نتيجاااة هاااذه المقارناااة مطابقاااة 

 . ذلك يعود ألسبال اختيار العينة فيما يخ  أسعار السل  الزراعية، و % 7اختالل ف يتجاوز 
 

 مالحظات فنية أخرى  12.2
هناك مجموعة من المالحظاات الفنياة الهاماة والتا  يجال أخاذها بعاين افعتباار عناد افطاال  علا  هاذا التقريار، وها  علا  

 :  التال  والنح
ستوف الريال والمخيماات، وتام لم يتم حصر المصادر ف  الريل والمخيمات، بسبل عدم توفر األوزان الترجيحية عل  م .7

، وتاام توزياا  مصااادر جماا  J1افكتفااال باختيااار المصااادر ماان الماادن الرييسااية فاا  الضاافة الغربيااة وقطااا  غاازة والقاادس
 :كالتال  ية ف  محافظات فلسطينالبيانات عل  المدن الرييس

 .الخليل بيت لحم، أريحا، رام اهلل، نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، :الضفة الغربية
 .غزة وجباليا، خان يونس ورفح، دير البلح والنصيرات :قطاع غزة
 .7.31وهو ذلك الجزل من محافظة القدس الذي ضمته إسراييل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام : J1القدس

المصاادر أو  ظهرت بعو حافت تغير ف  أنوا  مصادر البيانات عند التنفيذ الميدان  للمسح، مثل تغير نباط بعاو .2
إغالق المصدر بصاورة دايماة أو مؤقتاة، وقاد تام التعامال ما  مثال هاذه الحاافت مان خاالل الطارق ااحصاايية العلمياة، 

 .التوصيات الدولية بتتبا بااضافة إل  تحديث السل  حسل تغير النوعية أو الكمية 
يباااات المعتمااادة، فقاااد تااام اعتمااااد توصااايات تااام تبويااال البياناااات وفاااق ماااا نصااات علياااه التوصااايات الدولياااة باساااتخدام التبو  .1

أماااا بالنسااابة لجاااداول األرقاااام القياساااية .  COICOPالحساااابات القومياااة بباااان تبويااال مجموعاااات المساااتهلك باساااتخدام 
ألساااعار المناااتل والجملاااة وتكااااليل البناااال والطااارق وبااابكات الميااااه والصااارل الصاااح  فقاااد اعتمااادت التصااانيل القياسااا  

 ISIC-3).)الصناع  الدول  
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 2112خالل العام  تباين ألهم السلعالحساب 
 

 الخطأ المعياري التقديرات الوصل
59%  فترة الثقة  

 الخطأ النسبي 
 الحد األعلى  الحد األدنى

 0.01 14.44 14.16 0.07 14.30 كغم 1-أمريكا-أنكل بنز-أرز حبة طويلة

 0.01 165.21 158.62 1.67 161.91 كغم06 -إسراييل-زيرو-طحين أبيو حيفا

 0.01 4.14 4.00 0.04 4.07 كغم 1-محل  -خبز ابيو كما 

 0.00 51.56 50.79 0.19 51.17 كغم1-محل  –لحم عجل طاز  

 0.01 17.54 16.75 0.20 17.15 كغم1 -محل  –دجا  طاز  دون الريش 

 0.00 102.22 101.43 0.20 101.82 كغم 5.2 -فرنسا –نيدو -حليل مجفل 

 0.01 16.86 16.15 0.18 16.51 كغم5 -محل  –بيو دجا  

 0.01 29.68 28.14 0.39 28.91 لتر1 -محل  –زيت زيتون 

 0.05 4.74 3.91 0.21 4.33 كغم1-إسراييل-موز كبير الحجم

 0.04 7.43 6.37 0.27 6.90 كغم1-إسراييل-تفاح احمر

 0.08 4.52 3.28 0.31 3.90 كغم 1-محل -بندورة حماموت

 0.06 3.70 2.96 0.19 3.33 كغم 1-محل –خيار حماموت 

 0.04 2.47 2.13 0.08 2.30 كغم1-إسراييل  -بطاطا حبة متوسطة الحجم 

 0.01 5.02 4.79 0.06 4.90 كغم1-هولندا -كريستال  -سكر ابيو ناعم 

 0.01 1.76 1.66 0.03 1.71 كغم1-إسراييل -فيرست تيبل  -ملح طعام ابيو 

 0.01 17.99 17.28 0.18 17.64 سيجارة-محل -مبلايرا-سجاير

 0.01 78.89 77.10 0.45 77.99 كغم15 -محل  –اسطوانة غاز 

 0.01 7.44 7.24 0.05 7.34 لتر1-اسراييل –سوفر للتدفية 

 0.01 7.73 7.46 0.07 7.60 لتر1 -اسراييل  -ممتاز  60بنزين 

 0.01 196.90 188.93 2.02 192.92 محل  -مصن  محليا  51ذهل عيار
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 الثالفصل الث
 

والمصطلحات المفاهيم  
 

 :التضخم
 :اآلتيةويحسل التضخم وفقا  للمعادلة . ستوف العام لألسعار ف  دولة ماهو افرتفا  المستمر والملموس ف  الم

معدل التضخم





)1(*100

1t

t        حيث :t
 .يمثل المستوف العام لألسعار ف  فترة المقارنة 

                                                1t
 .يمثل المستوف العام لألسعار للفترة السابقة 

 

 :الرقم القياسي لألسعار
 .السل  والخدمات بين فترتين زمنيتين أسعار وسيلة إحصايية لقياس التغيرات الحاصلة عل عبارة عن هو 

 

 :القوة الشرائية للنقود
 .كمية السل  والخدمات الت  يمكن الحصول عليها بوحدة النقده  

 

 :السبير معادلة
المقارنااة  فتاارةهاا  معادلااة رياضااية وضااعها عااالم ااحصااال فساابير فحتسااال األرقااام القياسااية لألسااعار وذلااك بقساامة أسااعار 

 .األساس فترةبكميات  وبالترجيحاألساس،  فترةر عل  أسعا
  

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك
وسيلة احصايية لقياس التغيرات ف  أسعار السل  والخدمات ضمن سلة المستهلك بين فترة زمنية تسم  فترة هو عبارة عن 

 . المقارنة وبين فترة اخرف تسم  فترة األساس
 

  :سعر المستهلك
 .الذي يدفعه المستهلك األسري مقابل حصوله عل  سلعة أو خدمة لالحتياجات األسريةهو السعر 

 

 :سعر المنتج
 لت ا راسعاألباأنه ( SNA 93)الحسابات القومية  نظام المنتل كما ورد ف  توصيات األمم المتحدة ببأن راسعأ عرلت

مخصوما  منه ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرايل مقتطعة  المنتل من المبتري لقال وحدة من سلعة أو خدمة، ايتلقاه
 .أخرف توض  عل  فاتورة المبتري، وغير باملة أية تكاليل نقل

 

 :الجملةسعر 
المستعملين ف  المجاافت  إل  أوتجار التجزية  إل المستعملة  أوللسل  الجديدة ( البي  دون تحويل)ر إعادة البي  اسعأ  ه 

السماسااارة فااا  بااارال  أوالقياااام بااادور الاااوكالل  أوالمهنياااة لغيااارهم مااان تجاااار الجملاااة،  أوالمؤسساااية  أورياااة التجا أوالصاااناعية 
 .بيعها لهم، ويبمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة واجور النقل أوالبركات  أو األبخا البضاي  لحسال هؤفل 
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 :فترة األساس
 .ه  الفترة الزمنية الت  يتم مقارنة الفترة الجارية بها

 

 :سلة المستهلك
 .ه  المجموعة الحقيقية للسل  والخدمات الت  يقوم المستهلك باانفاق عليها لألغراو المعيبية

 

 : أوزان الترجي 
تستخدم ف  العمليات الحسابية داخل سلة المستهلك أو بين مكونات الرقم القياس ، و  ه  األهمية النسبية للسل  والخدمات

 .للرقم القياس 
 

 :أسعار فترة األساس
 .ه  أسعار السل  والخدمات ف  فترة ما والت  يتم مقارنة األسعار الجارية بها

 

 (مؤشر) :في الرقم القياسي نسبة التغير
القياس  لفترة المقارنة مضروبا ف  تحسل بقسمة الرقم القياس  لفترة ما عل  الرقم وه  مقدار التغير عل  الرقم القياس ، و 

 .ماية ثم طرح ماية
 

 :معامل التحويل
هو مقدار يستخدم ف  توحيد فترة األساس لسلسة من األرقام القياسية محسوبة بافستناد إل  فترات أساس مختلفة بحيث 

 .تصبح قابلة للمقارنة
 

 :الوحدة اإلحصائية
 الوحدة: من الوحدات ااحصايية رييسيننوعين ( SNA 93) الصادر عن األمم المتحدة القوميةنظام الحسابات  يعرل

  .والمنبأةالمؤسسة  -التنظيمية 
 

 : الرئيسي النشاط االقتصادي

الادول  الموحاد لألنباطة افقتصاادية ويساهم  التصانيلحسل  أجلههو طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من 
 .تعدد األنبطة داخل المؤسسة الواحدة حالةبأكبر قدر من القيمة المضافة ف  

 

 : اإلنتاج
والت  يتم خالل فترة زمنية محددة بقيمة المنتجات النهايية من السل  والخدمات المنتجة من قبل منبأة ما  اانتا يقاس 

ويبمل .  الذات  ااجمال لغايات التكوين الرأسمال  الثابت  أوستهالك ذاتيا  أخرف ألغراو افاستخدامها من قبل وحدات 
، واألخيرة تعن  المنتجات الت  تستغرق وقتا  طويال  "بالمنتجات تحت التبغيل"السل  النهايية، وما يسم  : اانتا  فيتين

وتقدر قيمة معظم السل  ف  اللحظة الت  تكتمل فيها العملية .  ة، مثل القطعان الت  ترب  للذبح واألعمال اانباييانتاجها
، (كما هو الحال ف  المنتجات تحت التبغيل)اانتاجية، غير أن عملية إنتا  بعو السل  قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية 

والمحاصيل الزراعية  انبالاتا أعمالوهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها ف  تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك 
 .البتوية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 2012االسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997107.62104.74106.35106.25107.61106.21106.77107.98108.54108.96108.97109.19109.911997

1998113.63111.86111.46110.62110.31111.28111.19111.75112.39114.62117.89119.60120.571998

1999119.93121.76120.00119.79118.33118.27118.77119.17118.56118.78120.81121.35123.551999

2000123.28123.73124.07123.79122.96123.27123.30123.09121.95122.86122.95123.19124.252000

2001124.79123.90123.97124.60124.94124.44124.54124.51123.77125.14125.12126.04126.532001

2002131.92127.64128.33129.17130.91130.94131.95133.16133.33134.44134.61133.85134.672002

2003137.73135.27135.52137.88138.46137.81138.09136.85136.34138.60138.70139.40139.782003

2004141.86141.24141.70141.12141.89141.14141.00141.12141.21141.64141.80143.23145.262004

2005104.11102.47103.41103.27103.72103.04103.09103.58103.84104.73106.03106.25105.852005

2006108.11106.00106.83107.12107.43108.68108.41108.53108.24109.05108.80108.96109.222006

2007110.12108.13107.94107.61107.80107.44108.57108.61111.37111.98113.38114.09114.482007

2008121.01115.78116.77118.69120.46120.57121.28122.12122.62124.19124.12123.08122.442008

2009124.34121.57121.54122.82122.55123.05123.48124.22125.60126.28126.22127.01127.752009

2010129.00127.83127.48127.44127.50127.60127.90128.50128.89130.68131.36131.50131.362010

2011132.71131.52132.09132.02131.98131.64131.83132.32132.55133.49133.74134.42134.982011

2012136.40135.64135.80136.14135.82135.54134.38134.93136.97138.91138.08137.32137.302012

Base Average 1996 = 100

100 = 2004 بأساس متوسط عام 1.4186: معامل التحويل

100 = 1996 بأساس متوسط عام 

Chaining Coefficient: 1.4186 Base: Average 2004 = 100

2012 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في فلسطين، : 1 جدول 

Table 1: Consumer Price Indices in Palestine, 1996 - 2012

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Price and Price Indices, 2012 2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997107.58105.12106.35106.86107.39107.25107.14107.64108.40108.82108.74108.34108.931997

1998112.90111.14111.33110.21109.66111.22111.22110.34110.93113.15117.27118.79119.501998

1999120.23120.33119.43119.92118.26118.40118.63119.24119.56119.65121.55123.19124.641999

2000124.08125.14125.86123.45122.94122.99123.49123.23122.44123.94124.26124.39126.792000

2001127.34125.49126.17126.44126.86125.96126.04126.16126.96129.10128.95129.69130.232001

2002135.07131.37132.00132.53134.88132.82134.62135.72136.36137.57137.84137.27137.872002

2003140.88137.95139.32141.81143.14140.77141.25139.45139.40141.31141.61142.32142.252003

2004144.96143.26145.02144.45146.30144.54143.63143.58145.28144.51144.64145.82148.462004

2005104.00102.89103.16103.26103.94102.80102.42102.95103.37104.60106.13106.47106.012005

2006109.22107.33107.91108.11108.62109.50109.78109.62108.75110.20109.96110.60110.262006

2007110.04110.00108.57106.72107.01106.63108.13108.60110.35111.18113.46114.80115.012007

2008120.83116.55117.75119.23121.08120.45121.20122.53122.15123.78123.17121.95120.132008

2009121.52118.82118.58119.98119.16119.77120.32121.43122.75123.25123.71124.98125.542009

2010126.67125.56125.24125.11125.14124.94125.18125.59126.47128.68129.15129.40129.582010

2011131.16129.94130.09129.85130.07129.40130.67130.84131.06132.22132.27133.19134.322011

2012136.51134.64134.78135.11135.27135.51134.04134.74137.75140.78139.59137.94137.972012

100 = 2004 بأساس متوسط عام 1.4496: معامل التحويل

100 = 1996 بأساس متوسط عام 

Chaining Coefficient: 1.4496 Base: Average 2004 = 100

Base Average 1996 = 100

2012 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية، : 2 جدول 

Table 2: Consumer Price Indices in the West Bank, 1996 - 2012 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997108.79105.65108.33108.04107.76106.93107.13108.73110.80110.44109.99110.79110.931997

1998115.19112.53112.98112.39113.32113.44113.31113.18114.11115.79119.85120.07121.301998

1999119.78122.62121.42121.59118.64117.00118.43118.46117.25118.28120.78120.33122.591999

2000123.33122.93124.90126.25126.42124.53123.20122.29121.35121.80121.81122.34122.142000

2001122.08122.49122.39123.46122.77125.42122.25121.51120.90120.25120.24121.89121.332001

2002124.61122.41123.21124.06124.55124.44123.94123.72125.80126.21126.31125.93124.732002

2003127.70125.87125.43127.82128.42128.25128.56127.01126.44127.83127.80129.06129.862003

2004131.75131.84132.35131.69131.42131.81132.37130.45130.63131.53131.55132.34133.062004

2005102.45101.89102.46101.75102.45101.82101.03101.56101.99103.00103.79103.93103.692005

2006107.20103.56105.16105.82106.56108.14107.63108.45108.47108.35107.90107.78108.552006

2007108.87108.08106.48106.50106.33105.90106.47105.95109.79110.44112.66112.95114.862007

2008124.08115.87117.27120.99123.05124.39125.17125.90126.49128.74127.90126.56126.682008

2009129.57126.87127.93129.15129.09128.78128.64129.00130.48131.04130.26131.45132.152009

2010131.79132.27131.30130.64131.03130.71130.88130.73130.79133.30133.12133.21133.552010

2011132.55133.67134.83133.70132.95131.32130.96131.12131.10132.37132.40132.88133.312011

2012133.19133.63133.88134.30134.26133.05131.75131.84132.30134.02132.81132.36134.042012

100Base Average 1996 = 100 = 1996 بأساس متوسط عام 

Chaining Coefficient: 1.3175 Base: Average 2004 = 100 100 = 2004 بأساس متوسط عام 1.3175: معامل التحويل

2012 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في قطاع غزة، : 3 جدول 

Table 3: Consumer Price Indices in Gaza Strip, 1996 - 2012 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average

45



PCBS: Prices and Price Indices, 2012 2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

1996100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001996

1997107.27104.20104.98105.53106.40105.96106.74108.04108.18108.80108.95109.36110.151997

1998114.32112.32111.58111.26111.09112.16112.01112.75113.07115.42118.00120.65121.501998

1999120.85122.22120.27119.62118.73119.02119.61120.89120.46120.51121.55123.31123.971999

2000123.63123.55123.40123.95122.59123.93123.45124.15122.76124.06123.76124.46123.532000

2001123.32122.51123.00123.25123.58123.04123.31123.75122.41123.44123.43123.79124.322001

2002129.22125.23126.09126.47127.84128.79128.37130.76130.07131.56131.79130.99132.642002

2003136.14132.37134.25135.03134.96135.95135.95136.04135.10138.30137.70138.35139.662003

2004142.16140.57140.11140.54141.50141.40141.10142.06141.19142.61143.16144.82146.802004

2005105.10102.09104.28104.40104.32104.04104.60105.08104.94105.83107.32107.37106.992005

2006106.96105.96106.47106.26106.18107.48106.98107.12107.13107.74107.36107.26107.652006

2007110.28106.48106.89107.96108.61108.57110.04110.53112.51112.69112.82113.28113.012007

2008118.13114.42114.91115.24116.89117.33117.96118.67119.56120.52121.16120.61120.332008

2009122.32118.92118.66119.76119.79121.50121.90122.33123.75124.53124.96125.24126.472009

2010128.74126.69126.17126.56126.69127.05127.84129.04129.18130.55131.63131.91131.602010

2011134.06132.20132.38133.46133.45133.48133.58134.28134.67134.88135.20135.51135.672011

2012138.40137.00137.40137.70137.33137.43136.56136.81138.97141.00140.34140.29139.942012

2012 - 1996 ،J1  األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس: 4جدول

Chaining Coefficient: 1.4216 Base: Average 2004 = 100 100 = 2004 بأساس متوسط عام 1.4216: معامل التحويل

100Base Average 1996 = 100 = 1996 بأساس متوسط عام 

Table 4: Consumer Price Indices  in Jerusalem J1, 1996 - 2012 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

All Items 

Index

Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and 

tobacco

Textiles, 

clothing 

and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

2004100.003.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005104.114.11103.90106.47100.27111.3799.94102.16106.33103.6699.36100.60105.65103.152005

2006108.113.84110.24109.20101.20115.9399.31101.50112.48108.0197.95102.10107.20107.392006

2007110.121.86115.14114.63100.72113.2698.38106.41111.84109.4597.68100.41112.10108.122007

2008121.019.89135.01123.16101.23121.92104.77114.13120.79110.1499.0499.82126.61109.292008

2009124.342.75139.87135.39105.04121.03112.32113.73117.61109.15101.21104.23132.60114.172009

2010129.003.75144.63151.80109.16127.23115.30114.77120.71106.92103.00110.49136.88120.102010

2011132.712.88148.10161.24114.18130.98115.27116.30126.47107.33104.24112.81144.94124.882011

2012136.402.78151.25173.85115.66136.10116.76119.86129.26107.61105.54118.97150.59131.212012

135.640.49152.20165.77115.99134.67115.00117.76127.39107.87104.78116.89149.73129.13January2012كانون ثاني2012

135.800.12152.04168.71115.23134.73115.62117.72128.17107.80104.54116.89150.21129.56Februaryشباط

  136.140.25151.94168.57116.22135.43115.66118.48128.99107.76104.96119.42150.30129.82Marchآذار

0.24150.73168.61116.26136.02115.29118.43129.54107.88105.28119.42150.00130.20April-135.82نيسان

0.20149.93169.76115.93136.09115.81118.04129.59107.96105.08119.42150.31129.64May-135.54أيار

0.86146.66169.24114.80136.51115.68120.62129.12107.35105.17119.36150.46131.20June-134.38حزيران

134.930.41148.34169.11114.12136.28115.98120.80128.48107.35105.55119.36151.04131.17Julyتموز

136.971.51151.20179.88115.70136.72117.89120.61129.95107.36106.05119.36150.18132.01Augustآب

138.911.42155.66181.33115.42137.81117.72121.09130.68107.50105.96119.39150.61132.21Septemberايلول

0.60153.83181.33115.86135.58118.30121.36130.27107.49106.32119.39150.56132.80October-138.08تشرين اول

0.55151.54181.45116.07135.76119.07121.35129.58107.48106.53119.39152.03133.50November-137.32تشرين ثاني

0.01150.91182.48116.32137.62119.05121.98129.33107.50106.24119.39151.63133.23December-137.30كانون اول

المسكن 
ومستلزماته

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق

النقل 
والمواصالت

الرقم القياسي 
العام

نسبة التغير
سلع وخدمات 

متنوعة

2012 - 2004 األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 5 جدول 

Table 5: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2012

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

االثاث  
والمفروشات 

المواد الغذائية 
والمشروبات 

االقمشة 
والمالبس واالحذية

الخدمات 
الطبية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

All Items 

Index

Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and 

tobacco

Textiles, 

clothing and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

2004100.002.89100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005104.004.00103.76106.6397.34115.7399.73103.28105.43103.7995.5898.08101.75101.862005

2006109.225.02111.12113.26103.16117.15100.16106.16114.46109.5293.0098.01104.00108.012006

2007110.040.75113.98115.3096.99118.08100.72109.76111.08109.9793.0591.92110.59109.652007

2008120.839.81134.13115.2899.24130.91104.15110.15118.89110.4893.2191.75122.25114.012008

2009121.520.57135.40131.1094.93128.16101.14109.42115.47110.2691.9398.60126.28121.272009

2010126.674.24141.81152.2696.65135.2699.73110.95118.17107.8692.62106.67130.45125.402010

2011131.163.54145.66163.57101.77140.06100.93114.82124.11108.3592.57109.71141.90133.592011

2012136.514.08149.25180.99108.31145.96105.43123.01127.72108.2196.20116.03149.93143.532012

134.640.23148.59170.73106.50145.31103.32119.08124.86109.0493.71115.14149.48139.05January2012كانون ثاني2012

134.780.11148.35172.61105.61145.45103.92119.70125.82108.8293.43115.14149.06140.35Februaryشباط

  135.110.25147.80172.29108.10146.15105.18121.14126.98108.8393.72116.30150.24139.76Marchآذار

135.270.12147.76172.31107.89146.97104.56121.29127.54109.0893.92116.30149.79141.41Aprilنيسان

135.510.18148.46172.57107.31147.05104.73121.64127.45109.2793.63116.30150.07140.71Mayأيار

1.09143.91172.20108.58146.33104.79122.50127.93107.4997.01116.17149.71144.35June-134.04حزيران

134.740.52145.82172.13107.27146.74104.82122.98127.30107.4997.60116.17150.43144.57Julyتموز

137.752.23150.08192.86108.23147.17105.75122.48128.89107.4597.73116.17149.19145.22Augustآب

140.782.20156.10194.17109.47147.62105.91125.70130.57107.7198.52116.17149.83147.51Septemberايلول

0.84154.44194.01110.23143.41106.53125.74129.06107.7998.48116.17148.92147.15October-139.59تشرين اول

1.18150.18193.07110.17143.63107.81126.20128.18107.7798.30116.17151.25146.39November-137.94تشرين ثاني

137.970.02149.56192.96110.32145.63107.84127.62128.10107.8198.38116.17151.21145.83Decemberكانون اول

سلع وخدمات 
متنوعة

االثاث  
والمفروشات 

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية

2012 - 2004األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،  :6جدول 

Table 6: Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2012

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 

المواد الغذائية 
والمشروبات 

الرقم 
القياسي العام

نسبة التغير
المشروبات 

الكحولية والتبغ
االقمشة والمالبس 

واالحذية
المسكن 

ومستلزماته
خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق
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All Items 

Index

Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and tobacco

Textiles, 

clothing and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

2004100.003.18100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005102.452.45102.31105.7598.85107.08100.5299.79108.78104.1296.39100.30100.15100.392005

2006107.204.64110.59107.27100.62108.6099.09101.00114.10108.3794.91108.14102.33106.462006

2007108.871.56115.30119.8895.96104.90101.45104.34112.81108.5694.28100.27108.54106.842007

2008124.0813.98140.64143.20102.35115.28119.75103.92124.17108.8097.42101.15130.03108.922008

2009129.574.42147.47150.52112.69114.90136.6298.76124.33107.0899.13102.84144.67116.732009

2010131.791.72147.01156.62114.49122.73143.1798.50126.22105.51101.00107.59151.60122.282010

2011132.550.57148.60157.25112.83126.81134.3099.69126.97106.16100.37108.07158.02125.272011

2012133.190.48149.46157.23106.03130.59130.6099.84128.16106.7997.98114.95156.23132.962012

133.630.24151.19157.29107.69129.01131.94101.26126.66107.0399.00111.09155.54131.01January2012كانون ثاني2012

133.880.19151.86157.29107.28129.13131.94100.31127.16107.0398.60111.09155.54131.51Februaryشباط

  134.300.31151.88157.29107.71129.94131.09101.03128.46107.0497.83115.73156.55132.40Marchآذار

0.03151.58157.21108.28131.41129.80100.90128.74107.0497.85115.73156.55131.96April-134.26نيسان

0.91148.75157.21107.48131.74128.98100.49128.66107.0497.90115.73156.55131.72May-133.05أيار

0.97145.64157.21106.16132.77128.50100.39127.84106.6197.69115.73156.51132.56June-131.75حزيران

131.840.06145.82157.21105.86132.11130.1099.48127.81106.6197.84115.73156.51132.91Julyتموز

132.300.35146.88157.21104.19132.18131.3499.48128.48106.6197.84115.73156.51133.32Augustآب

134.021.30151.16157.21104.07133.56130.3698.67128.66106.6197.62115.73156.42133.88Septemberايلول

0.90149.05157.21104.17128.21130.4598.81128.83106.6197.80115.73156.42134.64October-132.81تشرين اول

0.34147.79157.21104.51128.15131.3998.29128.50106.6197.90115.73156.42134.70November-132.36تشرين ثاني

134.041.27151.95157.21104.91128.86131.3299.00128.13106.6197.89115.73155.25134.86Decemberكانون اول

2012 - 2004، األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية: 7جدول 

Table 7: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2012 

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية  الرقم القياسي 
العام

نسبة التغير
المواد الغذائية 
والمشروبات 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

االقمشة والمالبس 
واالحذية

المسكن 
ومستلزماته

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

االثاث  
والمفروشات 

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية
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All Items 

Index

 Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and 

tobacco

Textiles, 

clothing 

and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

2004100.004.42100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002004

2005105.105.10105.80106.70102.17108.6397.65103.67107.86102.04103.08102.32107.01104.262005

2006106.961.77109.20106.4198.85116.8498.11100.25108.52103.19101.91102.74109.24103.622006

2007110.283.10113.79105.86105.47116.2394.97104.66115.18105.7799.25107.64126.42105.232007

2008118.137.12130.81109.60101.85118.2296.37118.96123.29106.84100.18105.65140.50106.782008

2009122.323.54138.78122.51107.65116.91104.05122.18120.81106.01104.94108.65145.61107.612009

2010128.745.25146.80144.66115.72120.65108.74124.61127.53103.41107.80112.33148.32113.442010

2011134.064.13151.44159.26125.86122.96113.55123.50138.21103.25111.34115.34152.97117.132011

2012138.403.23155.94177.34128.36125.97116.26124.99143.41103.52114.36119.20156.59121.402012

137.000.98156.84164.83129.21124.98113.70122.30140.05103.40112.14117.09153.21119.35January2012كانون ثاني2012

137.400.29157.12170.18127.90124.93114.73122.30140.83103.40111.96117.09154.06119.28Februaryشباط

  137.700.22157.15170.13127.62125.24114.33122.61141.06103.25113.54119.60153.48120.92Marchآذار

0.26155.10170.28127.97125.24114.05122.41143.50103.42114.20119.60151.96120.95April-137.33نيسان

137.430.07154.85173.68128.01125.11115.68120.72143.83103.51114.07119.60152.60120.19Mayأيار

0.63151.89172.83126.03125.58115.18126.13142.58103.53114.10119.60157.04121.50June-136.56حزيران

136.810.18152.56172.56125.71125.17114.71127.19143.28103.53114.29119.60158.17121.20Julyتموز

138.971.58154.76183.29130.59125.95117.74127.11145.28103.62115.41119.60157.00122.39Augustآب

141.001.47160.53186.41128.85126.65117.73126.63145.78103.75115.12119.65159.71121.41Septemberايلول

0.47157.90186.54129.41126.68118.73127.40145.58103.62115.71119.65159.71122.47October-140.34تشرين اول

0.04157.32187.59129.47126.81119.22127.40144.68103.62116.27119.65161.24123.83November-140.29تشرين ثاني

0.25155.27189.76129.54129.34119.37127.71144.53103.62115.51119.65160.95123.28December-139.94كانون اول

2012 - 2004 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، J1األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في القدس: 8 جدول 

Table 8: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1 by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2012 

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية  الرقم القياسي 
العام

نسبة التغير
المواد الغذائية 
والمشروبات 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

االقمشة 
والمالبس واالحذية

المسكن 
ومستلزماته

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

االثاث  
والمفروشات 

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية
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فلسطينJ1القدسقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza 

Strip

Jerusalem 

J1

Palestine

Riceاألرز

15.498.0019.4114.30Pack/ 1kgUSAUncle benzLong grain profiled riceكغم1/باكيتاميركاانكل بنزأرز حبة  طويلة

108.41126.53130.37121.77Sack/ 25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled riceكغم25/كيساسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة

7.317.698.507.83Sack/ 1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled riceكغم1/باكيتاسترالياشقحةأرز حبة قصيرة

Flourالطحين

160.01146.67179.06161.91Sack/ 60kgIsraelZeroHaifa white flour كغم60/كيساسرائيلزيروطحين ابيض حيفا

Breadالخبز

4.002.975.234.071kgLocalWhite bread كغم1محليخبز ابيض كماج

Qurshallah and Cakeالقرشلة والكعك

10.0111.1912.8511.351kgLocalQurshallah bars with sesame كغم1محليقرشلة بسمسم اصابع

Oriental desertsحلويات شرقية

30.8921.0748.3333.431kgLocalNablus fine kunafa كغم1محليكنافه ناعمة نابلسيه

55.3045.0062.5854.301kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio كغم1محليبقالوة محشية بفستق حلبي

Biscuitsالبسكويت

10.5010.3316.5612.46Pack 24 pieceLocalAli BabaWafer biscuits with chocolate & milk قطعة24/باكيتمحليعلي بابابسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب

3.734.834.674.41Pack/200 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuits غم200/باكيتاسرائيلعليتبسكويت ويفر محشي

10.5010.1811.0010.56Pack/24 piecLocalJaricohWafer biscuits قطعة24/باكيتمحليأريحابسكويت ويفر

barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 2.972.554.273.264 اصابع4بريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته

Macaroni (spaghetti)المعكرونة

4.403.544.274.07Pack/500 gmIsraelOsemThin macaroni No. 3 غم500/باكيتاسرائيلاوسم3معكرونة رفيعة نمره 

2.483.704.233.47Pack/350 gmLocalAl- GhazalLong macaroni غم350/باكيتمحليالغزالمعكرونة طويلة

Noodlesالشعيرية

2.433.363.473.09Pack 350 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. 0 غم350/باكيتمحليابو عيطه0شعيرية رفيعة نمره 

4.745.344.484.85Pack 250 gmIsraelOsemThin noodles غم250/باكيتاسرائيلاوسمشعيرية رفيعة

Semolinaسميد

4.474.847.135.48Pack/ 1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina(A) كغم1/باكيتاسرائيلسميد حيفا"أ"سميد خشن نوع 

2012متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : 9جدول 

Table 9: Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2012 

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

Brandالماركة Origin P.Unit
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فلسطينJ1القدسقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza 

Strip

Jerusalem 

J1

Palestine

Crushed green wheatفريكة

9.6810.7512.4610.961kgLocalDry unpacked crushed green wheat كغم1محليفريكة ناشفة مجروشة حلل

Meatاللحوم

Fresh meatلحوم طازجة

70.6359.5172.3867.511kgLocalFresh goat meat with bones كغم1محليلحم غنم مع العظم طازج

52.1946.5454.7951.171kgLocalFresh beef meat كغم1محليلحم عجل طازج

Fresh poultryدواجن طازجة

15.1515.1021.2017.151kgLocalFresh chicken without feathers كغم1محليدجاج  طازجة بدون الريش

Fresh fishاألسماك الطازجة

28.0420.0643.2730.461kgLocalFresh red snapper كغم1محليسمك بوري طازج

48.7517.9240.3335.671kgLocalFresh whitening كغم1محليسمك مبروم طازج

Frozen fishاسماك مجمدة

14.5612.8519.8615.761kgLocalFrozen fish كغم1محليسمك بقال مجمد

23.7816.0021.3720.381kgArgentinlord bashFrozen red fish كغم1األرجنتينلوردباشسمك أحمر مقطوع رأسه مجمد

Tinned fishأسماك معلبة

4.656.005.405.35Tin/ 125 gmLocalSunnqrutSardine with pepper غم125/علبةمحليسنقرطسردين بالفلفل

4.474.505.944.97Tin/ 110 gmMorocoMonkaSardine with oil and pepper غم110/علبةالمغربمونكاسردين بالزيت والفلفل

5.775.186.115.69Tin/105 gmThailandMarinaTinned tuna fish غم105/علبةتايالندماريناسمك تونا معلب

Dairy products and eggsمنتجات االلبان والبيض

Milkالحليب

Fresh milkحليب طازج

6.987.997.677.54Tin/ 1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fat كغم1/ علبةاسرائيلتنوفادسم%  3حليب مبستر 

Powdered milkحليب مجفف

97.5591.44116.47101.82Can/ 2.5 kgFranceNidoPowdered milk كغم2.5/علبةفرنسانيدوحليب  مجفف

 35.1030.8635.1933.72Can/ 400 gmIrlandaS26 GoldPowdered milkغم400/علبةايرلنداS26 Goldحليب مجفف لألطفال

BrandItem Descriptionالسلعة واوصافها

2012متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 9جدول 

Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2012  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة
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فلسطينJ1القدسقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza 

Strip

Jerusalem 

J1

Palestine BrandItem Descriptionالسلعة واوصافها

2012متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 9جدول 

Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2012  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Dairy productsمنتجات الحليب

Labanehلبنة

8.047.8511.259.05Sack/ 500 gmLocalJunaidiLabanehغم500كيسمحليالجنيديلبنة عادية

Cheeseالجبن

25.0123.0022.5323.511kgLocalWhite boiled goat cheese كغم1محليجبنة غنم بيضاء مغلية

Other dairy productsمنتجات البان اخرى

gmIsraelTnovaButter 100 4.023.494.213.90 غم100/باكيتاسرائيلتنوفازبدة

Oils and fatsالزيوت والدهون

Vegetable oilsالزيوت النباتية

Olive oilزيت زيتون

25.2229.6031.9128.911kgLocalOlive oil كغم1محليزيت زيتون

Corn oilزيت الذرة

27.2427.0729.0027.77Can/ 3 literIsraelBurgoCorn oil لتر3/علبة اسرائيلشقحةزيت ذره

Fatsالدهون

Vegetable fatسمنة نباتية

26.7814.0025.7722.18Can/ 2kgLocalGazalleVegetable fat كغم2/علبةمحليغزالسمنة نباتية

Fruits and vegetablesالفواكه والخضروات

Fruitsالفواكه

Fresh fruitالفواكه الطازجة

Orangeالبرتقال

2.794.424.223.811kgLocalBig size orange كغم1محليبرتقال كبير الحجم ابو صره

Lemonالليمون

3.274.064.253.861kgLocalYellow lemon كغم1محليليمون حامض أصفر

Kalamantinaالكلمنتينا

 2.503.044.643.401kgLocalMedium size kalamentina كغم1محليكلمنتينا متوسطة الحجم

Other fruitsحمضيات أخرى

3.863.563.833.751kgLocalpummello كغم1محليبوملي
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Bananaالموز

3.984.264.214.151kgLocalMedium size banana كغم1محليموز متوسط الحجم

4.164.144.684.331kgIsraelBig size banana كغم1اسرائيلموز كبير الحجم

Applesالتفاح

6.476.457.796.901kgIsraelRed apple كغم1اسرائيلتفاح احمر

4.947.297.816.681kgLocalNormal apple كغم1محليتفاح

Grapesالعنب

8.168.299.138.531kgIsraelGrapes white كغم1اسرائيلعنب ابيض حلواني حبة طويلة

6.036.888.237.051kgLocalGrapes black كغم1محليعنب اسمر عادي

Water melonالبطيخ

2.621.423.372.471kgIsraelStriped water melon كغم1اسرائيلبطيخ مخطط

Sweet melonالشمام

4.012.514.283.601kgIsraelMelon كغم1اسرائيلالشمام

Plumsجرانق- البرقوق

5.624.537.375.841kgLocalPlums, red كغم1محليأحمر معطر- البرقوق

Raisinsزبيب

26.8825.0829.0026.991kgTurkeyRaisins كغم1تركيزبيب

Datesتمر

24.4513.0429.7822.42Pack/ 1kgIsraelDates كغم1/باكيت اسرائيلتمر

Nutsالمكسرات

Pistachioفستق حلبي

57.4244.9842.0448.151kgLocalUnhusked roasted pistachio كغم1محليفستق حلبي بقشره محمص

Peanutفستق سوداني

17.5313.1424.2418.301kgLocalRoasted peanut كغم1محليفستق سوداني بقشره محمص

Walnutجوز

54.8843.1750.3349.461kgIsraelUnpacked husked walnut كغم1اسرائيلجوز مقشر  حلل
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Almondsلوز

55.2040.2164.9253.441kgLocalRoasted husked salted almonds كغم1محليلوز مقشر مالح محمص

Seedsالبزر

35.3341.7843.6040.241kgLocalRoasted water melon seeds كغم1محليبزر بطيخ محمص

Assorted nutsمكسرات مشكلة

43.4548.8555.5049.271kgLocalAssorted nuts كغم1محليمكسرات مشكلة

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

Tomatoالبندوره

5.543.945.414.961kgLocal Large size tomato كغم1محليبندوره عناقيد حب كبير

3.742.325.633.901kgLocalGreen house tomato كغم1محليبندوره حماموت

Dry onionبصل ناشف

3.061.853.072.661kgLocalLocal dry onion كغم1 محليبصل ناشف بلدي

2.892.853.022.921kgIsraelDry onion كغم1اسرائيلبصل ناشف

Garlicثوم

9.907.8210.669.461kgLocalLocal garlic كغم1محليثوم ناشف بلدي

10.677.9910.209.621kgIsraelDry garlic كغم1اسرائيلثوم ناشف

marrow كوسا

4.853.035.714.531kgLocalSmall marrow كغم1محليكوسا للمحاشي صغير الحجم

Eggplantباذنجان

3.632.494.473.531kgLocalLarge eggplant كغم1محليباذنجان عجمي كبير الحجم

Okraباميه

14.7717.0716.4816.111kgLocalGreen okra كغم1محليبامية خضراء

Beansفاصولياء

9.505.5610.988.681kgLocalGreen beans كغم1محليفاصولياء خضراء

Jew's mallowالملوخيه

3.714.3211.406.471kgLocalGreen Jew's mallow كغم1محليملوخية خضراء
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Green pepperفلفل أخضر

6.565.776.916.421kgLocalHot green pepper كغم1محليفلفل اخضر حار

4.913.665.634.731kgLocalGreen pepper كغم1محليفليفلة خضراء

Spinachسبانخ

5.762.457.515.241kgLocalSpinach كغم1محليسبانخ

Cauliflowerزهرة

3.902.304.813.671kgLocalCauliflower كغم1محليزهرة عادية

Cabbageملفوف

3.331.634.253.071kgLocalWhite cabbage كغم1محليملفوف ابيض

Cucumberخيار

3.661.974.373.331kgLocalGreenhouse cucumber كغم1محليخيار حماموت

Lettuceخس

4.501.793.523.271kgLocalLettuce كغم1محليخس

Carrotجزر

2.782.823.533.051kgLocalCarrot كغم1محليجزر

3.672.593.833.361kgIsraelCarrot كغم1اسرائيلجزر

Potatoبطاطا عادية

2.992.062.762.611kgLocalMedium size potato كغم1محليبطاطا حبة متوسطة الحجم

2.461.752.692.301kgIsraelMedium size potato كغم1اسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم

Tomato pasteرب بندوره

4.915.295.675.29Can/ 580 gmIsraelBray timeTomato pasteغم580/عبوةاسرائيلبري تايمرب بندوره
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Frozen vegetablesخضروات مجمدة

Frozen sweet peasبازيالء مجمدة

9.467.7610.979.40Sack/ 800gmIsraelFrozen green sweet peasغم800/كيساسرائيلبازيالء خضراء مجمدة

Frozen green beansفاصولياء  خضراء مجمدة

10.539.9010.9710.47Sack/ 800gmIsraelFrozen green beansغم800/كيساسرائيلفاصولياء خضراء مجمدة

Other frozen vegetablesخضروات اخرى مجمدة

7.896.0710.548.17Sack/ 400gmIsraelFrozen green okraغم400/كيساسرائيلباميه خضراء مجمدة

 Vegetables & legumes tinnedخضروات وبقول مجففة ومعلبة

Lentilsعدس حب

7.466.9210.038.141kgLocalLentils كغم1محليعدس حب

Crushed lentilsعدس مجروش

7.476.969.908.111kgTurkeyCrushed lentils كغم1تركياعدس مجروش

Chick beansحمص حب

8.967.249.928.701kgTurkeyChick beans كغم1تركياحمص حب

Fava beansفول حب

5.623.569.866.341kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans كغم1تركيافول حبة صغيرة حلل

Dry beansفاصولياء ناشفة

7.826.5511.058.481kgTurkeyLarge dry beans كغم1تركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة

Dried vegetablesخضروات مجففة

Dried Jew's mallowملوخية مجففة

17.6612.9523.0617.891kgLocalCrushed Jew's mallow كغم1محليملوخية  مطحونة

Tinned legumesبقول معلبة

Fava beans (tinned)فول حب معلب

3.783.175.924.29Can/ 500 gmIsraelSmall Fava beans (tinned)غم500/علبةاسرائيليفول حبة صغيرة معلب

Chick beans (tinned)حمص حب علب

3.933.834.964.24Can/260 gmJordanAl-BeroneeMedium chick beans (tinned)غم260/علبةاألردنالبيرونيحمص حبة عادية وسط
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Sugar and Confectioneryالسكر والمنتجات السكرية

Sugarالسكر

4.584.445.694.90Pack/ 1kgEnglandCrystalFine white sugar كغم1/باكيت بريطانياكريستالسكر ابيض ناعم

179.48207.78203.97197.08Sack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugar كغم50/كيسبريطانياكريستالسكر ابيض

Halvahحالوة طحينية

8.718.3810.069.05Can/ 350 gmIsraelAl- HilalHalvah غم350/علبةاسرائيلالهاللحالوة طحينية عادي

Chocolateالشوكوالته

63.6061.0673.7866.15Pack/ 900gmEnglandMackinto-shChocolateغم900/علبةبريطانياماكنتوششكوالته عادية

23.1030.0027.2926.80Pack/510 gmBrazilBon bonChocolateغم510/باكيتالبرازيلبون بونشكوالته عادية

Tea, coffee & cocoaالشاي والبن والكاكاو

Tea bagsشاي أكياس

13.2213.6015.4614.09Pack100 bagsEnglandLiptonTea bagsكيس100/باكيتبريطانياليبتونشاي أكياس

Ground coffeeقهوة مطحونة

42.4750.4254.7949.231kgGround coffee كغم1 قهوة مطحونة

'Nescafeنسكافيه

'21.9721.3824.2222.53Can/ 200 gmFranceNestleNescafeغم200/علبة فرنسانستلهنسكافيه

'29.2322.3329.0726.88Can/311 gmU.S.AMaxwellNescafeغم311/علبة امريكامكسويلنسكافيه

Cocoaكاكاو

17.9217.0017.1317.35Can/ 500 gmFranceNestleCocoa Dwantryغم500/علبةفرنسانستلهكاكاو دوانتري

5.053.136.314.83Can/ 100 gmLocalAl-zahraaCocoaغم100/علبةمحليالزهراءكاكاو

Spicesالتوابل

Black pepperفلفل اسود

gmground black pepper 11.099.565.848.83250غم250فلفل اسود مطحون

Assorted spicesبهارات مشكلة

gmAssorted spices 9.768.976.008.24250غم250بهارات مشكله
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Table saltملح الطعام

1.781.122.221.71Pack/ 1kgIsraelFirst tableWhite table salt كغم1/باكيتاسرائيلفيرست تيبلملح طعام ابيض

Other foodsاغذية اخرى

Thymeالزعتر

"23.1429.0825.9926.071kgLocalground thyme with spices "A كغم1محلي"أ"زعتر مطحون مع توابل نمره 

Tehinahالطحينة

16.4615.3516.3916.07Pack/ 1kgLocalAl- jamalTehinah كغم1/عبوة محليالجملطحينة  عادية

Mineral waterالمياه المعدنية

2.632.013.482.71Bottle 15 literLocalArwaMineral water لتر1.5/عبوةمحليأروىمياه معدنية

2.892.004.793.23Bottle 15 literIsraelEan jediMineral water لتر1.5/عبوةاسرائيلعين جديمياه معدنية

Soft drinks with sodaالمياه الغازية

2.141.923.022.36Can/ 330 mlIsraelCoca colaCola مل330/علبةاسرائيلكوكا كوالكوال

3.575.006.635.06Bottle1.5 literLocalRCCola لتر1.5/علبةمحليRCكوال

Juiceالعصير

4.005.007.595.53Bottle 2 literIsraelCrystalFruit Juice لتر2/علبةاسرائيلكريستالعصير فواكه

26.0422.2329.0025.76Bottle 4 literLocalAl-zahraaFruit Juice لتر4/علبةمحليالزهراءعصير فواكه

Cigarettesالسجائر

Local cigarettesالسجائر المحلية

cigarettesLocalImperial 15.3320.0017.5817.6420سيجارة20/علبةمحليامبلاير

Imported cigarettesالسجائر المستوردة

cigarettesEnglandRothmansMedium cigarette 21.5218.0022.2520.5920سيجارة20/علبةانجلتراروثمانسجائر عادي
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Fabric, clothes & footwearاالقمشة والمالبس واالحذية

Fabric & clothesاالقمشة والمالبس

Fabricsاالقمشة

Women clothes fabricأقمشة المالبس النسائية

7.138.0418.5411.24MeterChinaFabric for clothes innersideمترصينيقماش  بطانة للفساتين

14.7714.0623.1717.33MeterKoreaPure velvet fabric (115cm width)متركوريا سم عادي115قماش  مخمل ساده عرض 

Tricot  wool fiberخيوط صوف تر يكو

8.298.3810.178.94Hank/100 gmIsraelAcrylanWool rollsغم100/طبهاسرائيلاكرالنخيوط صوف يدوي شلل

Total ready made  clothesمالبس  جاهزة

306.67146.48284.58245.91TrousersIsraelLevisJeans trousersبنطلوناسرائيلليفايسبنطلون جينز

90.1780.00192.29120.82TrousersTurkeyCloth trousersبنطلونتركيابنطلون  قماش

Total ready made children clothesمالبس أطفال جاهزة

34.1418.0745.4232.54Shirt SyriaShirt for childrenقميصسوريابوليستر% 40قطن، % 60قميص اطفال 

24.1114.8649.5829.52BlouseLocalBlouse for childrenبلوزمحليباليز اطفال

Footwearاالحذية

Shoes for menأحذية رجالية

136.15115.83281.63177.87ShoesLocalNatural leather shoesكندرهمحليكندره جلد طبيعي

55.6555.76153.4988.30BootLocalForzaSpot bootبوطمحليفورزابوط رياضي

67.3182.9978.1376.14SandalLocalNaboliصندلمحلينابوليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي
Interlaced sandal for men (natural 

leather)

Foot wear for womenأحذية نسائية

58.0241.3983.4260.94ShoesChinaKing shoesShoesكندرهصينيكنج شوزكندره عادية

57.8052.2984.7964.96BootLocalForzaMedium bootبوطمحليفورزابوط عادي

76.6268.3390.8378.59SandalLocalBamaNatural leather sandalصندلمحليباماصندل عادي جلد طبيعي

Footwear for childrenأحذية اطفال

48.8941.8152.0847.59ShoesLocalSoftShoes for girlsكندرهمحليسوفتكندره بناتي

59.8366.8168.8565.16BootLocalDafBoot for boysبوطمحليدافبوط والدي

60



PCBS: Prices and Price Indices, 2012 2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

فلسطينJ1القدسقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza 

Strip

Jerusalem 

J1

Palestine BrandItem Descriptionالسلعة واوصافها

2012متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 9جدول 

Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2012  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Electricityالكهرباء

0.600.490.540.54KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Minimumكيلو وطاسرائيلادنى/ كهرباء معدل كيلو وط

0.650.500.650.60KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Extraكيلو وطاسرائيلاضافي/ كهرباء معدل كيلو وط

Gasالغاز

70.5869.7293.6877.99Tank/ 12 kgLocalPropane tankكغم12/اسطوانةمحلياسطوانة غاز

Dieselالسوالر

literIsraelDiesel for heating 6.736.858.437.341 لتر1اسرائيلسوالر للتدفئة

Keroseneالكاز

literIsraelKerosene 6.736.859.427.671 لتر1اسرائيلالكاز

Waterالماء

4.002.502.192.90Cubic meterIsraelOne cubic meter/ minimumمتر مكعباسرائيلادنى/ماء  معدل متر مكعب

4.972.702.193.29Cubic meterIsraelOne cubic meter/ extraمتر مكعباسرائيلاضافي/ماء  معدل متر مكعب

Furnitureاالثاث

  "4987.576032.967059.906026.81BedroomLocalBedroom furniture, made of "zanغرفةمحليغرفة نوم خشب زان

 2777.465777.786694.795083.34BenchesLocalSeven benches suite of corduroyطقم كنباياتمحلي مقاعد قماش مخمل7طقم كنبايات 

1524.361739.582000.001754.65BuffetLocalBuffet (3pieces of MDF wood)بوفيهمحليMDF قطع  خشب 3بوفيه ساده 

chairsJordanPlastic chairs 161.85261.11250.00224.326 كراسي6األردنكراسي بالستيك

Carpetsالسجاد

220.88217.50250.00229.46PieceTurkeyRoualImpaired nylon carpet 2×  3قطعةتركيارويال3×2سجاد نايلون محسن

210.8918.7824.0417.90M2USAApoloPure moquette, 1milمامريكاابولوموكيت لباد خفيف

Blankets and quiltsالبطانيات واللحف

82.95128.6174.5295.36QuiltIsraelUlufilSummer quilt (single)لحافاسرائيلاولوفيللحاف صيفي مفرد

47.6542.29114.1768.04QuiltLocalSummer quilt (polyester cloth)لحافمحليلحاف صيفي قماش بولستير

Mattressesالفرشات

628.40586.56600.00604.99Bed mattressLocalSuper sleepBed mattress 190/160 springفرشةمحليسوبر سليب سبرنج160/190فرشة تخت 

Refrigeratorsالثالجات الكهربائية

RefrigeratorCoreaL GRefrigerator 485 litter 3136.622000.003332.002822.87ثالجةكورياأل جي لتر485ثالجة حجم 
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Gas stoves/ cookersافران وطباخات الغاز

2717.572000.003769.332828.97stoveItalyUniversalStanlis steel stove 90 cmفرنايطاليايونيفرسال سم90فرن غاز ستانليس ستيل 

Heatersالدفايات

170.38200.00180.00183.46HeaterJapanNisserKerosene heaterصوبةاليابانNisserصوبة كاز

Other household appliancesاجهزة منزلية اخرى

 204.17313.89350.00289.35TelephoneChinaPanasonicTelephone deviceتلفونالصينبانسونيك(كاشف، مكبر صوت، ذاكرة)تلفون ال سلكي 

147.9585.00126.90119.95VaporChinaPhilipsElectric vapor iron- 1400 wattمكوىالصينفيلبس واط1400-مكوى كهرباء بخار

 136.75154.17141.67144.19FanChinaGold lineLong stick fanمروحةالصينGold line 16 سرعات 3مروحة مع قصبه، موقت، 

Household utensilsاواني وادوات منزلية

Glassware utensilsأواني من الزجاج

17.4923.6940.9627.38SetChinaSet of plates (6)طقمالصين( صحون6)طقم صحون زجاج 

Utensils of steelاواني من الستيل

331.79314.17483.96376.64CookerBortogalSlamposPressure cookerطنجرةبرتغالسالمبوس طنجرة ضغط

81.0120.0055.0052.00Frying panFranceTevalFrying pan, size 24cmمقلىفرنساتيفال( سم24 )مقلي عادي حجم 

35.9639.6385.3353.64KettleChinaKettle for tea, 1.5 litersابريقالصين لتر1.5ابريق شاي ستانلس 

1.892.085.273.08lambHungaryTingisramNormal lamb, 100 wattلمبةهنغارياتنغسرام وط100لمبة كهرباء عادية 

5.285.006.485.59lambIsraelAtlasNeon lamb, 40 wattلمبةاسرائيلأطلس وط40لمبة نيون 

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف

litersLocalAlbattaChlorine 5.946.2211.067.744 لتر4/ عبوةمحليالبطةكلور

kgGermanyPersilWashing powder 37.3949.3150.9245.875كغم5/باكيتالمانيابرسيلمسحوق غسيل

6.497.949.037.82Gallon/ 1kgLocalStarWashing powder كغم1/باكيتمحليستارمسحوق غسيل

Bicyclesدراجات

218.67178.19310.00235.62BicycleChinaB.M.XBicycle, 12 inch diameterدراجةالصينB.M.X انش16دراجة هوائية قطر 

 Accessories for means ofتشغيل وسائط النقل

transportation

Tiresاالطارات

188.47280.00350.00272.82TireKoreaYokohamaSteel tire 13/70اطاركوريايوكاهاما175/ 70/13إطار ستيل 

292.00400.00402.50364.83TireIsraelAl-yanesSteel tire 14/185اطاراسرائيلاليانس185/14إطار ستيل 
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2012  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار

34.4928.7241.3834.86BreakTurkeyPpserFront Fiat break, 82-94بريكتركياببسر94-82بريك فيات امامي من

46.8644.1745.2545.43wiperGermanyBush26 inch wipersمساحةالمانيابوش انش20مساحات 

15.0315.4935.7522.09PlatinumJapanPlatinum for Suparuبالتيناليابانبالتين سيارة سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات

literIsrael Excellent gasoline 96 7.397.408.007.601 لتر1اسرائيل ممتاز96بنزين 

literIsrael Diesel 6.736.818.367.301 لتر1اسرائيلسوالر

Insuranceالتأمين

1429.101534.723333.332099.05YearlyThird party  for a private car,Mottor 2000سنويا2000 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 

1308.281272.713166.671915.88YearlyThird party  for a private car,Mottor 1600سنويا1600 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 

906.93868.643333.331702.97YearlyThird party  for a private car,Mottor 900سنويا900 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 

1068.231127.501725.001306.91YearlyCompulsory  for a private car,Mottor 1600سنويا1600 الزامي لسيارة خصوصي، قوة 

726.25704.581641.671024.17YearlyCompulsory  for a private car,Mottor 900سنويا900 الزامي لسيارة خصوصي، قوة 

Education servicesخدمات التعليم

Education feesالرسوم التعليمية

Kindergartensرياض اطفال

1418.00674.343800.001964.11YearlyFees for kindergartens -without transportسنويارسوم رياص اطفال  بدون مواصالت

Basic educationتعليم اساسي

2912.501350.003300.002520.83YearlyFees for private basic educationسنويارسوم تعليم اساسي خاص

Secondary educationتعليم ثانوي

5945.001915.606000.004620.20YearlyFees for private secondary educationسنويارسوم تعليم ثانوي خاص

Stationeryأدوات تعليمية

Different types of stationeryلوازم تعليمية متنوعة

pencilChinaRubber tipped pencil 6 3.623.743.463.61 اقالم6/ دزينةالصينقلم رصاص مع محاية

6.485.575.005.68penIsraelPilotFountain penقلماسرائيلبايلوتقلم حبر سائل

1.040.641.791.16penItalyBICBall- point penقلمايطاليابيجقلم حبر جاف

0.550.510.800.62EraserChinaOrpetEraserمحايةالصيناوربتمحاية رصاص
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2012  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Copy booksدفاتر

papersLocalJerusalemCopy book 1.001.002.001.3340 ورقة40محليالقدسدفتر عادي

papersLocalJerusalemCopy book 1.471.492.501.8264 ورقة64محليالقدسدفتر عادي

General physician visit charge أطباء  عموميون

39.9032.5080.0050.80First class General chargesكشفية طبيب عام أولى

42.4230.0079.1750.53Normal teeth plucking outخلع اسنان عادي

Medicineاألدوية

tablets 19.0423.1316.8519.6710 حبات10/باكيتسويسراحاريجيملغم100فولتارين اللتهاب المفاصل 
Switzerla

nd
Gba- giegyVoltarin S.R 100gm

tabletsLocalGlokokez 20.5710.0017.9216.16100 حبه100/باكيتمحليجلوكوكيز للسكري

tabletsIsraelTevaDigoxin 40 14.1212.2712.8613.08 حبه40/باكيتاسرائيلتيفاديجوكسين للقلب

mgLocalBiet JalaTocebal 100 15.0111.2619.0015.09 مل100/زجاجهمحليبيت جاالتوسيبال للسعال

18.8510.2117.0015.35tubeUSAFizerTerramycinاصبعاميركافايزرتيترامايسين للعيون

tabletIsraelRandeen 150gm 20 15.7710.3114.0013.36 حبه20/باكيتاسرائيلراندين للمعدة

23.4117.9524.7222.03DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس اوتيك المراض األذن

tabletsGermanywhiteMinolit 21 32.0629.5826.1429.26 حبه21/باكيتالمانياوايتمنوليت حبوب منع الحمل

Recreation & cultureالسلع والخدمات الترفيهية والثقافية

Recreationالسلع الترفيهية

Journals & magazines (periodicals)الصحف والمجالت

2.002.002.002.00NewspaperLocalAl- Quds newspaperجريدةمحليجريدة القدس

4.004.004.774.26NewspaperIsraelKul Al- Arab newspaperجريدةاسرائيلجريدة كل العرب

8.507.5010.008.67MagazinesEgyptAl- Hawadeth magazinesمجلةمصرمجلة الحوادث

Personal servicesسلع الخدمات  الشخصية

Perfumesعطور

349.03187.50248.61261.71Bottle/ 75 mlFranceAzzaroPerfume for women مل75/زجاجةفرنساازاروعطر نسائي

259.18190.00240.00229.73Bottle/ 100 mlFranceAramisPerfume for men مل100/زجاجةفرنسادنهلعطر رجالي
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2012  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Beauty care materialمواد تجميل

184.25185.42227.99199.22SetIsraelJ.DA whole make- up setطقماسرائيلJ.Dطقم مكياج كامل

47.8549.1750.2149.08PenIsraelJ.DMascaraقلماسرائيلJ.Dمسكارا

6.846.927.297.02BottleIsraelFenjalHand creamعلبةاسرائيلفنجالكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت

2.782.003.602.79Piece/ 75 gmLocalLUXToilet soap غم75/قطعةمحليلوكسصابون تواليت

17.3813.8122.0817.76Refill/ 750 mlUSASunsilkShampoo مل750/ عبوةاميركاسانسلكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة

4.945.007.755.90Refill/ 50 mlLocalManShaving foam مل50/عبوةمحليمانمعجون حالقة

Shaving bladesشفرات حالقة

bladesUSAGillette G IIShaving blades 33.5035.2834.7534.515 شفرات5/باكيتاميركا2جيليت جي شفرات حالقة سحب

Tooth pasteمعجون اسنان

21.3321.3820.8321.18Refill/ 75 mlUSASunsodineTooth paste مل75/عبوةاميركاسنسوداينمعجون اسنان

Hand kerchiefs & sanitary towelsورق تواليت ومحارم وجه

4.293.073.733.70Pocket/100LocalHand kerchiefs small size منديل100محليمناديل

Tooth brushesفراشي اسنان

5.385.009.926.76BrushesChinaOralTooth brushesفرشاةالصينOralفرشاة اسنان

Coffee shops & restaurants servicesخدمات المطاعم والمقاهي

Restaurantsالمطاعم

Chick peas (Hummos) plateصحن حمص

8.322.2114.698.41PlateLocalChick peas (Hummos) plateصحنمحليصحن حمص

Faua beans (Foul) plateصحن فول

8.372.0014.008.12PlateLocalFaua beans (Foul) plateصحنمحليصحن فول

Sandwishساندويشات

3.491.117.053.88SandwishLocalFalafel sandwishساندويشمحليساندويش فالفل

 9.627.0017.8311.48SandwishLocalShawerma sandwishساندويشمحليساندويش شاورما

Goldالذهب

189.12183.89205.75192.92gmLocalLocally manufactured gold - karat 21غممحلي مصنع محليا21ذهب عيار 

208.24200.58245.44218.09gmLocalLocally manufactured gold -karat 24غممحلي مصنع محليا24ذهب عيار 
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نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرExportedمصدرنسبة التغيرLocalمحلي
20112012 Change %20112012 Change %20112012 Change %

115.51121.615.28125.08128.062.38115.74121.835.26Agricultureالزراعة

94.8595.861.07Fishing......94.8595.861.07صيد األسماك

0.52Mining & Quarrying-0.52100.88100.36-0.52100.88100.36-100.88100.36التعدين واستغالل المحاجر

117.48119.892.05111.73116.814.55116.43119.232.40Manufacturingالصناعات التحويلية

116.42120.173.22112.93117.974.46115.89119.753.33All Items Price Indexالرقم القياسي العام

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرImportedمستوردنسبة التغيرLocalمحلي
20112012 Change %20112012 Change %20112012 Change %

1.52Agriculture-4.22121.67125.703.31123.98122.09-127.32121.95الزراعة

2.56Fishing-5.03101.18101.180.0099.7897.23-98.4093.44صيد األسماك

0.93Mining & Quarrying-2.92112.54113.801.12109.80108.79-107.14104.01التعدين واستغالل المحاجر

116.15117.631.28117.53119.922.04116.18118.532.02Manufacturingالصناعات التحويلية

1.08118.01120.602.19118.33119.430.93All Items Price Index-120.42119.12الرقم القياسي العام

2012، 2011األرقام القياسية ألسعار المنتج ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 10 جدول 

Table 10: Producer Price Indices and Percentage Changes by Categories in Palestine, 2011, 2012  

Base Year (2007=100) سنة االساس

Categoriesاالبواب الرئيسية

Producer Price Index  الرقم القياسي ألسعار المنتج

2012، 2011األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 11 جدول 

Table 11: Wholesale Price Indices and  Percentage Changes by Categories in Palestine, 2011, 2012

Base Year (2007=100) سنة االساس

االبواب الرئيسية
Wholesale Price Index  الرقم القياسي ألسعار الجملة

Categories
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Construction Cost Indexالرقم القياسي لتكاليف البناء

نسبة التغير
 Change %

20112012

108.82109.200.34Raw Materialsالخامات والمواد االولية

143.53148.803.67Hiring of equipmentاستئجار معدات

 122.24124.802.09Labor Cost and Wagesاجور وتكاليف عمال

112.41113.400.88All- Items Construction Cost Indexالرقم القياسي العام

نسبة التغير

 Change %

Agricultural  roads 112.07113.861.60 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 111.45116.224.28 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 109.89113.453.24 تطوير طرق بلدية

Maintenance of  outside roads 110.42114.433.63 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 110.61114.283.32  تطوير طرق خارجية

All items of Road Cost  index 110.75114.553.43 الرقم  القياسي العام للطرق

2012 ،2011األرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب نوع الطريق في الضفة الغربية، : 13 جدول 

Table 13: Road Cost Indices and Percentage Changes by Type of Road in the West Bank, 2011, 2012

Base Month December (2008 = 100) شهر االساس كانون أول

Type of Road 20112012نوع الطريق

2012 ،2011األرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب االبواب الرئيسية في الضفة الغربية، : 12 جدول 

 Table 12: Construction Cost Indices and  Percentage Changes by Major Groups in the West Bank, 2011 , 2012

   Base Month December (2007 = 100) شهر االساس كانون أول

Major Groups (سكنية وغير سكنية)       المباني    االبواب الرئيسية
Buildings (residential and non-residential)
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TotalClassesاجماليExported   مصدرLocalمحليالفئات

201020112012201020112012201020112012

115.20115.51121.61117.43125.08128.06115.27115.74121.83Agricultureالزراعة

108.11111.74116.43117.39125.08128.00108.55112.16116.84Crops horticultureزراعة المحاصيل

128.89144.80159.70128.89144.80159.70128.89144.80159.70Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

107.72103.25108.71107.72103.25108.71107.72103.25108.71Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

105.91114.52113.64105.91114.52113.64105.91114.52113.64Fresh fruitالفواكه الطازجة

126.72120.24128.08129.20122.00133.72126.72120.24128.08Farming Animalتربية الحيوان

129.54118.48120.27129.54118.48120.27129.54118.48120.27Live stockالحيوانات الحية

120.57122.05137.49120.57122.05137.49120.57122.05137.49Products of live stockالمنتجات الحيوانية

103.9394.8595.86Fishing....103.9394.8595.86103.93صيد األسماك والجمبري

109.23100.88100.36109.23100.88100.36109.23100.88100.36Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

113.45117.48119.89109.14111.73116.81112.63116.43119.23Manufacturingالصناعات التحويلية

127.60133.65135.18125.90133.94129.34127.37133.83134.94Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

112.13118.80118.31119.59131.54124.52115.37124.39121.71Production of meat,fish,fruit,vegetables &oilsاللحوم واألسماك والفواكه والخضروات والزيوت

119.45138.97139.58119.45138.97139.58119.45138.97139.58Meat productsاللحوم ومنتجاتها

104.47101.84114.81104.47101.84114.81104.47101.84114.81Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

125.06139.38122.64125.06139.38122.64125.06139.38122.64Vegetable , animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

123.23133.43137.94123.23133.43137.94123.23133.43137.94Dairy productsمنتجات األلبان

107.65114.27117.12105.92106.95100.90107.54114.04116.69Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

99.76102.3896.4499.76102.3896.4499.76102.3896.44Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

143.83147.59147.79156.19161.57164.40144.64148.47148.72Other food productsمنتجات األغذية األخرى

114.48120.10119.74114.48120.10119.74114.48120.10119.74Bakery productsمنتجات المخابز

  111.69115.46119.04111.69115.46119.04111.69115.46119.04Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

227.25225.32226.40227.25225.32226.40227.25225.32226.40Other food productsمنتجات أغذية أخرى

106.61117.39125.93106.61117.39125.93106.61117.39125.93Tobaco and cigarettesالسجائر والتبغ

2012 - 2010األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في فلسطين، : 14 جدول 

Table 14: Producer Price Indices by Classes in Palestine, 2010 - 2012

Base Year (2007=100) سنة االساس
Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج
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TotalClassesاجماليExported   مصدرLocalمحليالفئات

201020112012201020112012201020112012

88.8194.3891.7197.36102.4699.8991.5896.8294.15Textilesالمنسوجات

101.29105.01100.97101.29105.01100.97101.29105.01100.97Spinning,weaving &finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

80.3187.5385.0980.3190.9788.4480.3188.3385.87Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

103.64110.19111.65103.64110.19111.65103.64110.19111.65Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

101.22104.20103.55100.87105.30103.83101.08104.94103.80Leather productsمنتجات الجلود

101.68102.54104.43101.68102.54104.43101.68102.54104.43Leatherاالجلود المدبوغة 

108.42107.27110.57108.42107.27110.57108.42107.27110.57Luggage and handbagsالحقائب

100.43104.83103.17100.43104.83103.17100.43104.83103.17Footwearاألحذية

104.00104.10103.20100.4394.8592.77102.7199.9198.40Wood and  wood productsصنع الخشب ومنتجاته

97.67103.08102.8897.67103.08102.8897.67103.08102.88Builders capentryمصنوعات النجارة

112.05103.93101.44112.05103.93101.44112.05103.93101.44Other wood products منتجات خشبية متنوعة

92.0996.2792.2092.0595.9191.8592.0996.2392.16Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

100.4881.4378.25100.4881.4378.25100.4881.4378.25Paperالورق 

91.5097.9993.7791.5097.9993.7791.5097.9993.77Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

110.91113.59128.15112.12114.59134.34111.26113.81129.16Chemical and chemical productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

104.96113.59128.15104.96114.59134.34104.96113.81129.16Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

111.65115.36161.77112.27115.36161.77111.84115.36161.77Other chemicalsكيماويات أخرى 

111.87117.78118.62111.87117.78118.62111.87117.78118.62Paintsالدهانات

115.72122.89149.05115.72122.89149.05115.72122.89149.05Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

 109.21103.07102.23109.21103.07102.23109.21103.07102.23Soap,cleaning preparations ,cosmiticصابون ومطهرات ومستحضرات تنظيف وتجميل

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2012 - 2010األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في فلسطين، : (تابع) 14 جدول 

Table 14 (cont.): Producer Price Indices by Classes in Palestine, 2010 - 2012

Base Year (2007=100) سنة االساس
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012
2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClassesاجماليExported   مصدرLocalمحليالفئات

201020112012201020112012201020112012

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2012 - 2010األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في فلسطين، : (تابع) 14 جدول 

Table 14 (cont.): Producer Price Indices by Classes in Palestine, 2010 - 2012

Base Year (2007=100) سنة االساس

109.92110.81117.39109.92109.83116.48109.92110.19116.82Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

112.39114.57121.85105.73106.65117.90110.91112.71121.10Non-metalic meneral productsصنع منتجات المعادن الالفلزية

100.05107.74106.06100.05107.74106.06100.05107.74106.06Class and class productionالزجاج ومنتجاته

99.42101.79104.5499.42101.79104.5499.42101.79104.54Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير األنشائية

123.31125.97129.85123.31125.97129.85123.31125.97129.85Cement and lime productsمنتجات األسمنت والجبس

105.51106.25118.34105.51106.25118.34105.51106.25118.34Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

101.3895.28103.41101.3895.07100.69101.3894.97101.67Basic precious&non-ferrous metalsصنع الفلزات غير الحديدية

108.44114.55114.84110.64112.86113.20108.52114.53114.82Mine products other than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

108.51115.31115.83107.66114.51115.03108.50115.30115.82Structural metal productsالمنتجات المعدنية األنشائية

107.77105.52105.59111.61108.92108.98108.61106.27106.33Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

112.91113.60111.21123.86124.18122.91118.86119.43117.05Other manufacturingsاآلالت غير مصنفة األخرى

100.89116.55116.4699.52116.55116.46100.29116.55116.46General purpose mationaryأالت متعددة األغراض

103.87113.22118.91103.87120.47114.79103.87118.00120.55Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

104.57104.21113.08104.57104.21113.08104.57104.21113.08Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

104.57104.21113.08104.57104.21113.08104.57104.21113.08Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

112.68116.09114.62112.68113.71114.62112.68115.57114.62Furnitureاألثاث

119.66113.66117.21114.32113.66114.67119.47113.66116.65Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة اخرى

Jewelry 119.89137.61140.00119.89137.61140.00119.89137.61140.00المجوهرات

114.06116.42120.17109.80112.93117.97113.50115.89119.75All Items Price Indexالرقم القياسي العام
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 
2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201020112012201020112012201020112012

122.02127.32121.95115.77121.67125.70118.12123.98122.09Agricultureالزراعة

118.90122.52118.52116.01121.82125.63116.56121.59119.31Crops horticultureزراعة المحاصيل

131.74134.59137.98119.82124.76130.94125.78129.58134.41Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

119.48122.10116.37112.16118.51113.18115.82120.29114.73Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

114.98121.87122.03108.71116.25116.81111.85119.03119.39Fresh fruitالفواكه الطازجة

127.08135.12127.52114.24120.76126.15121.16128.63127.51Live stockتربية الحيوان

133.13147.44131.77120.07130.94134.47126.60138.94133.01Live stockالحيوانات الحية

113.88108.24118.26105.32105.19113.43109.60106.70115.80Products of live stockالمنتجات الحيوانية

101.5598.4093.44101.20101.18101.18101.3799.7897.23Fishingصيد األسماك

108.59107.14104.01109.93112.54113.80109.26109.80108.79Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

113.57116.15117.63112.30117.53119.92112.47116.18118.53Manufacturingالصناعات التحويلية

119.72122.09127.46119.44127.80130.76118.71122.70126.77Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

111.01122.25129.92117.55122.86134.42114.79121.73131.23Production of meat,fish,fruit,vegetables &oilsاللحوم واألسماك والفواكه والخضار 

115.24119.60130.58137.57151.44170.48126.40134.58149.18Meat productsاللحوم ومنتجاتها

103.47112.81130.62106.36110.71125.67104.92111.75128.12Fish productsمنتجات األسماك

100.00120.37131.34102.85105.70116.91101.43112.76123.88Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

142.73134.71123.31120.14117.39115.92131.44125.75119.52Vegetable , animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

110.37112.49121.81122.28126.79127.64116.33119.42124.68Dairy productsمنتجات األلبان

119.37120.64126.62123.34135.28143.08122.15128.04134.79Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

121.67122.34124.54137.24139.51141.10129.46130.64132.54Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

116.23118.34129.65116.19137.82151.85116.21127.69140.29Animal feedsاألعالف الحيوانية

127.05124.54127.40115.38121.51122.08120.23117.98119.20Other food productsمنتجات األغذية األخرى

123.88119.59120.23112.2499.3088.84118.06108.96103.34Bakery productsمنتجات المخابز

110.40136.97129.88110.40136.97129.88Sugar......السكر

Base Year (2007=100) سنة االساس
Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2012-  2010األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين، : 15 جدول 

Table 15: Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2010 - 2012 
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 
2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201020112012201020112012201020112012

  120.46124.97130.70109.93126.20130.87115.19125.58130.78Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

136.67150.95148.59105.16111.52153.44120.91129.73150.89Macaroni (spaghetti) and  noodelsالمعكرونة والشعيرية

132.49127.47136.33127.32110.65122.91129.91118.76129.44Other food productsمنتجات أغذية أخرى

110.88124.86132.20119.47130.62125.84115.20127.67128.91Beveragesالمشروبات

117.72116.86111.83106.20132.93130.17111.96124.63120.64Alcholic drinksالمشروبات الروحية

110.67125.10132.82119.94130.54125.68115.30127.77129.19Soft drinksالمشروبات المرطبة والغازية

116.82123.67128.10114.95128.04159.28115.88125.83142.75Tobacco productsمنتجات التبغ

105.05118.84117.17105.32107.80106.62104.77110.75109.13Textilesالمنسوجات

100.26105.5494.96104.99106.98100.84102.63106.2597.84Spinning,weaving &finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

100.26105.5494.96104.99106.98100.84102.63106.2597.84Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

105.54126.17129.38103.40109.18114.20103.50114.27118.47Other textilesمنسوجات اخرى

105.38126.43129.4396.78103.17104.84101.08114.17116.46Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

112.99114.11126.72110.04115.21123.58111.51114.62125.13Carpetsالسجاد

128.01119.67119.13111.94106.95106.68119.97113.12112.73knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

111.68103.94105.61118.98102.7398.48115.33103.32101.97Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

104.74109.91112.48101.22100.93101.96103.10104.92106.51Leather productsمنتجات الجلود

128.62127.37120.65101.66106.65108.06112.53114.38112.38Leather,suits and footwearالجلود والحقائب واألحذية

100.00119.19114.39106.15116.50116.50103.07117.83115.42Leatherاالجلود المدبوغة 

142.73131.41123.7396.4495.1798.23119.58111.80110.11Luggage and handbagsالحقائب

100.94107.12111.17101.0498.6599.54100.99102.80105.19Footwearاألحذية

99.92100.53101.43104.02105.04103.67103.79103.60102.67Wood and  wood productsالخشب ومنتجاته

99.92100.53101.43104.02105.04103.67103.79103.60102.67Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

100.3499.0795.31100.98102.46100.71100.66100.7597.97Wood sheetsصنع الصفائح من الخشب

105.68105.08106.53133.81134.01134.01119.74118.66119.48Builders carpentryمصنوعات النجارة

95.3697.3998.5899.7697.7297.7297.5697.5498.14Other wood products منتجات خشبية متنوعة

Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2012-  2010األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين،  : (تابع) 15 جدول 

Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2010 - 2012 

Base Year (2007=100) سنة االساس
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 
2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201020112012201020112012201020112012

Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2012-  2010األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين،  : (تابع) 15 جدول 

Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2010 - 2012 

Base Year (2007=100) سنة االساس

129.35120.31115.83118.84118.83123.67119.12116.88116.93Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

124.99107.2896.38130.20115.78109.08127.59111.33102.53Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

135.84124.54120.22110.73108.61107.66123.29116.30113.76Paper containerاألوعية الورقية

109.30111.79110.39113.80114.51108.60111.66113.21109.70Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

107.76110.28108.62110.46111.92107.55109.17111.11108.12Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

100.93102.71100.68109.56107.07112.86105.24104.87106.59Other chemicalsكيماويات أخرى 

124.37139.70144.02102.40107.32106.12113.39122.44123.62Fertilizersمبيدات آفات وحشرات

108.35104.45103.44110.78106.50101.81109.56105.47102.62Paintsالدهانات

105.98113.32109.34115.77122.33115.64110.87117.73112.43Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

110.75113.66119.08114.89123.83116.80112.69118.21117.28Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

120.76117.71115.46111.58115.54119.56111.40112.33112.96Non-metalic meneral productsمنتجات المعادن الالفلزية

125.55131.06147.68116.98108.75113.89121.26119.37129.68Class and class productionالزجاج ومنتجاته

120.64117.38114.65111.16116.07119.99110.99112.03112.27Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفلزية

137.38142.85138.7793.86101.64110.07115.62120.49123.55Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير اإلنشائية

116.55114.90115.28106.48106.73107.77111.52110.74111.46Structural non-refactory ceramicالمنتجات الخزفية اإلنشائية

 100.00100.00100.00120.39126.49132.62110.19112.46115.16Cement and limeاالسمنت والجير والجبس

121.39114.92112.02100.68106.37109.67111.03110.51110.84Cement and lime productsمنتجات اإلسمنت والجبس

121.44120.15117.22101.24106.37107.40111.34113.05112.16Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.00100.00100.00102.11112.62112.05101.01105.75105.52Iron and steelالحديد والصلب

99.44105.72108.97112.17115.92116.83111.32115.65118.31Mine products otther than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

98.65105.29108.50118.13121.69123.19110.80115.76118.39Structural metal productsالمنتجات المعدنية اإلنشائية

117.95112.70104.65100.00100.00100.00108.98106.16102.27Tanks and containersالخزانات والصهاريج

117.70115.49119.70111.33115.11115.94114.21115.07117.86Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

108.74113.34129.93116.54123.74134.55112.64118.32132.21Manufacture of cutlery and hand toolsادوات مائدة معدنية منوعة

120.38116.13116.64109.22111.62108.42114.80113.85112.45Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 
2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201020112012201020112012201020112012

Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2012-  2010األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين،  : (تابع) 15 جدول 

Table 15 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2010 - 2012 

Base Year (2007=100) سنة االساس

103.31107.58106.8999.7196.2693.65101.80102.57100.93Other manufacturingsاآلالت غير المصنفة األخرى

110.65112.06102.93124.68127.97125.18117.66119.74113.51General purpose mationaryآالت متعددة األغراض

110.65112.06102.93124.68127.97125.18117.66119.74113.51Machinery and equipmentاآلالت والمعدات

100.00100.00100.0095.3887.4983.8797.5793.3191.53Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض  

100.00100.00100.0090.8693.0893.4195.4396.4896.65Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت الزراعية 

100.00100.00100.00109.4099.7191.29104.7099.8595.54Machine toolsصنع العدد اآللية

100.00100.00100.0080.0069.7369.1790.0083.5083.17Machinery for Mining and quarringآالت لعمليات التعدين والمحاجر

105.48113.64113.09100.7498.9496.75103.11106.03104.60Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

100.00100.00100.0096.4996.6193.6198.2498.2996.75Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

103.52110.73120.22115.31116.99111.75109.54113.73114.41Manufacture of electrical machinaryصنع آالت واجهزة كهربائية اخرى

100.00100.00100.00101.16102.71102.71100.58101.35101.35Motors and genaratorsالمولدات والمحركات 

107.95118.50120.00128.09127.72113.34118.02123.02116.58Manufacture of electricityصنع اجهزة توزيع كهرباء

101.50109.17129.17110.68116.30120.97106.09112.68124.96Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

112.31123.50121.45107.94117.70118.07109.21119.82118.82Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

111.19115.94111.46105.59119.04120.12108.39117.48115.68Furnitureاألثاث

122.57192.65212.87110.78116.09115.59113.93133.30136.85Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة اخرى

Jewelry 139.58220.63244.17100.00100.00100.00119.79148.22156.25المجوهرات

96.62110.09108.51113.03111.56110.24104.83110.82109.34Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى

116.82120.42119.12112.71118.01120.60114.04118.33119.43All Items Price Indexالرقم القياسي العام
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012 2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

Construction Cost Indexالرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

108.82109.200.34Raw Materialsالخامات والمواد االولية

0.60Quarries and quarrying products-110.48109.82منتجات المحاجر والكسارات

0.61Cutting and shaping stones-110.49109.82قطع وتشكيل االحجار

1.67Cement, lime & gypsum-108.96107.14االسمنت والجير والجبس

0.51Cement products-108.35107.80اصناف اسمنتية

105.80108.242.31Iron and steelالحديد والصلب

105.07106.161.03Ceramic productsالمنتجات الخزفية من البورسالن والصيني

103.52104.921.35Tiles and Panels from Ceramicبالط خزف وصيني وبورسالن

0.06Aluminum and metal doors and windows-106.92106.85أبواب وشبابيك حديدية والمنيوم

119.39119.810.35Iron Reservoirsخّزانات من الحديد

0.22Metals Tools-116.39116.13ادوات معدنية

117.73117.960.20Taps and hydrantsحنفيات ومحابس

114.60115.470.76Wood productsمنتجات الخشب

  112.44112.960.46Plastic products and health toolsمنتجات البالستك وأدوات صحية

112.62113.150.47Boilers and other home appliancesبويلرات واجهزة منزلية اخرى

0.66Equipment and electrical networking-107.00106.29معدات تمديدات كهربائية

0.13Lamps-99.4699.33مصابيح ونيونات

110.27110.990.65Paintsالدهانات

143.53148.803.67Rental of equipmentاستئجار معدات

122.24124.802.09Wage and workers costsأجور وتكاليف عمال

112.41113.400.88General indexالرقم القياسي العام 

2012

Buildings (residential and non-residential)

Base Month December (2007 = 100) شهر االساس كانون اول

2012، 2011األرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، : 16 جدول 

 Table 16: Construction Cost Indices and  Percentage Changes by Major and sub Groups in the  West Bank, 2011 , 2012

االبواب الرئيسية والفرعية Major and Sup Groupsنسبة التغير
(سكنية وغير سكنية)المباني 

 Change % 2011
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PCBS: Prices and Price Indices, 2012
2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Change %

Raw Materials 113.49118.414.33الخامات والمواد األولية

Quarries and quarrying products 0.02-121.40121.38منتجات المحاجر والكسارات

Asphalt and  bitumen mixture and  its   products 118.61131.6210.97إسفلت ومنتجاته

Road Paints 0.61-111.75111.07دهانات الطرق

Plastic products 93.4795.832.53منتجات البالستك 

Cement 2.13-96.7794.70االسمنت  

Cement products 0.05-100.38100.33المنتجات االسمنتية

Iron and steel 119.70122.332.19الحديد والصلب

Foundry products 97.1697.350.19منتجات سبك

Other metals 90.1991.311.24ادوات معدنية اخرى

Electric wires and cables 1.87-109.86107.80اسالك وكيبالت كهربائية

Water 105.76106.470.67المياه

Transportation fees 91.9793.011.13أجور مواصالت

Rental of equipments 109.93112.882.68استئجار معدات 

Operating costs of equipment and maintenance 116.18117.951.53تكاليف تشغيل معدات وصيانة

Labor cost and wages 106.38108.732.22أجور وتكاليف عمال

Wages and miscellaneous costs 100.01100.010.00اجور وتكاليف متنوعة

All-items Road Cost Index 110.75114.553.43الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق

2012 ،2011األرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، : 17جدول 

 Table 17: Road Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank, 2011, 2012

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

Base Month December (2008 = 100) شهر االساس كانون أول

20112012
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2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Change %

109.93111.241.19Water Reservoirsخزانات المياه

105.32108.543.06Excavationsالحفريات

0.27Concrete-98.7998.53الخرسانة

130.13133.142.31Ironالحديد 

103.36104.551.15Construction work and paintأعمال البناء والدهانات

100.72101.320.60Miscellaneousمتفرقات

102.47104.501.98Administrative expensesمصاريف ادارية

105.29108.352.91Water Networksشبكات المياه

105.32108.543.06Excavationsالحفريات

1.66Deface Materials-99.7398.07مواد الطمم

99.43110.3811.01Asphalt, bitumen mixture and its productsإسفلت ومنتجاته

 109.45112.372.67Plastic and steel pipesمواسير بالستيك وحديد

102.47104.501.98Administrative expensesمصاريف إدارية

103.78105.201.37Wages and other costsأجور وتكاليف اخرى

106.74109.252.36General Price Indexالرقم القياسي العام

2012 ،2011األرقام القياسية لتكاليف انشاء شبكات المياه ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، : 18جدول 

 Table 18: Water Network Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank, 2011, 2012

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

Base Month January (2010 = 100) شهر االساس كانون ثاني

20112012
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2012األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Change %

105.32108.543.06Excavationsالحفريات

1.66Deface materials-99.7398.07مواد الطمم

99.43110.3811.01Asphalt, bitumen mixture and its productsإسفلت ومنتجاته

99.79100.530.73Plastic and cements pipesمواسير بالستيك وباطون

0.05Fountains-109.95109.90مناهل

102.47104.501.98Administrative expensesمصاريف إدارية

109.81111.251.31Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

103.55104.861.26General  Price Indexالرقم القياسي العام

نسبة التغير
Change %

86.37117.9536.57Mining and quarryingالتعدين و استغالل المحاجر

Manufacturing-105.30104.630.63الصناعة التحويلية

112.18138.5423.49Electricity Water Supplyإنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء والمياه

105.45110.284.57Industrial production indexالرقم القياسي العام لكميات االنتاج الصناعي

2012، 2011األرقام القياسية لكميات االنتاج الصناعي ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية في فلسطين، : 20جدول 
Table 20: Industrial Production Indices and Percent Changes by Major Groups in Palestine, 2011, 2012

Base Month January (2011 = 100) شهر األساس كانون ثاني

 20112012Major  Groupsالمجموعات الرئيسية 

2012 ،2011األرقام القياسية لتكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي ونسب التغير حسب المجموعات الفرعية في الضفة الغربية، : 19جدول 

 Table 18: Sewage Network Cost Indices and Percent Changes by Sub Groups in the West Bank, 2011, 2012

 Sub Groups المجموعات الفرعية

Base Month January (2010 = 100) شهر االساس كانون ثاني

20112012
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Notes to Users 
 

1. Due to variations in prices and weights between Jerusalem J1 and other West Bank 

governorates, the CPI for each area was calculated separately. Therefore, the term CPI for 

the West Bank covers the West Bank excluding Jerusalem J1. 

2. (..) signifies no available data for these items during that period. 

3. The prices of goods were collected in New Israeli Shekels (NIS). The monthly average 

exchange rate of the US dollar during 2004 - 2012 was as follows: 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Month 

3.81 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 16.4 1647 1614 January 

3.74 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 16.4 1647 161. February 

3.76 3.56 3.74 4.16 4634 4.20 16.4 1644 1634 March 

3.75 3.43 3.69 4.19 4634 4.10 1634 1647 1631 April 

3.83 3.47 3.79 4.07 4614 4.00 1617 1647 1634 May 

3.88 3.41 3.85 3.93 4641 4.17 161. 1617 1634 June 

3.99 3.42 3.86 3.90 4647 4.31 1614 1633 1614 July 

4.02 3.54 3.79 3.83 4633 4.23 1644 1634 1634 August 

3.95 3.69 3.73 3.77 4634 4.09 1643 1634 1614 September 

3.85 3.67 3.61 3.72 46.7 4.01 1647 16.3 161. October 

3.90 3.74 3.64 3.77 4644 3.93 1644 1674 1614 November 

3.80 3.77 3.61 3.79 4644 3.89 1644 16.4 1641 December 

3.86 3.58 3.73 3.93 3.85 4.11 .4.8 .4.5 .4.5 Annual Average 
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CB: Consumer Basket 

CPI: Consumer Price Index 

COICOP: Classification of Individual Consumption by Purpose 

CFG: Core Funding Group 

EU: European Union 

ISIC – 3: International Standard of Industrial Classification (Version - 3)  

NIS: New Israeli Shekel 

PPI: Producer Price Index 

PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics 

Jerusalem J1: The areas of Jerusalem annexed by Israel in 1967 

SNA: System of National Accounts 

SDC: Swiss Agency for Development and Cooperation 

UN: United Nations 

WHPI: Wholesale Price Index 

CCI: Construction Cost Index 

RCI: Road Cost Index 

WNCI Water Network Index 

SNCI Sewage Network Index 

IPI Industrial Production Index 
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Introduction 

 
PCBS has devoted strenuous efforts to developing an appropriate framework for goods and 

services which enables the production of the Consumer Price Index, Wholesale Price Index, 

Producer Price Index, Construction Cost Index, Road Cost Index, Water and Sewage Network 

Cost Index, Quantity of Industrial Production Index and other indices in Palestine.  

 

Price indices are usually used as a tool for measuring changes in the prices of goods and 

services and monitoring price trends, market conditions and standards of living. Price indices 
are considered as the most important indicators of the cost of living and are widely used to 

measure inflation rates and economic recession. 
 

PCBS is pleased to issue this wide-ranging report for 2012. PCBS has produced statistical 

reports on prices on a regular basis since the beginning of 1997. 
 

Statistical data on price indices are vital to decision makers, planners, and researchers and 

PCBS encourages users to contribute feedback and suggestions in order to make 

improvements to meet their needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 2013  Ola Awad 
 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Consumer Price Index during 2012   

The annual consumer price index in Palestine during 2012 (base year 2004 = 100) increased 

by 2.78% compared to the previous year, while prices increased by 2.88% in 2011 compared 

with 2010.  The rise in the CPI during 2012 was due to the increase in the prices of alcoholic 

beverages and tobacco by 7.82%, education by 5.47%, housing by 3.91%, medical care by 

3.06%, transportation by 2.20%, and food and soft drinks by 2.12%. 

 

Changes in consumer prices in the West Bank during 2012:  

Consumer prices in the West Bank increased by 4.08% during 2012 (base year 2004 = 100), 

compared with an increase of 3.54% in the previous year. This was due to the increase in 

prices of alcoholic beverages and tobacco by 10.65%, medical care by 7.13%, education by 

5.76%, housing by 4.21%, transportation by 2.91%, and food and soft drinks by 2.47%. 

Changes in the prices of commodities in other groups were also observed but had less effect 

on the prices index.  

 

Changes in consumer prices in Jerusalem J1 during 2012:  

Consumer prices in Jerusalem J1 increased by 3.23% during 2012 (base year 2004 = 100), 

compared with an increase of 4.13% in the previous year. This was due to the increase in 

prices of alcoholic beverages and tobacco by 11.35%, transportation by 3.76%, education by 

3.34%, food and soft drinks by 2.97%, housing by 2.45%, and medical care by 1.21%. The 

prices of commodities in other groups also increased but had less effect on the prices index. 

 

Changes in consumer prices in Gaza Strip during 2012:  

Consumer prices in the Gaza Strip increased by 0.48% during 2012 (base year 2004 = 100), 

while prices increased by 0.57% during the previous year. This was due to the increase in 

prices of education by 6.37%, housing by 2.98%, transportation by 0.94%, and food and soft 

drinks by 0.58%. The prices of commodities in other groups also increased but had less effect 

on the prices index. 

 
Consumer Price Indices by Region: 2004-2012  

(Base year 2004=100) 
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1.2 Annual Producer Price Index during 2012   

The annual producer price index in Palestine increased by 3.33% during 2012 (base year 2007 

= 100), compared to an increase of 2.11% during 2011. The prices of exported goods 

increased by 4.46% and the prices of locally consumed items increased by 3.22% during 

2012. The prices of agricultural products increased by 5.26%, manufactured items increased 

by 2.40%, and fish prices increased by 1.07%.  The prices of mining and quarrying, which 

cover only quarrying and stone crushing, decreased by 0.52% during the same period.     

 
Producer Price Indices in Palestine by Source of Product: 2004-2012 

 (Base year 2007=100) 

 
 
1.3 Annual Wholesale Price Index during 2012   

The annual wholesale price index in Palestine increased by 0.93% during 2012 (base year 

2007 = 100), compared to an increase of 3.76% during 2011. The main reason was the 

increase in the prices of imported goods by 2.19%, while the prices of local production 

decreased by 1.08%. The prices of manufacturing items increased by 2.02%, while fish prices 

decreased by 2.56%, agricultural products decreased by 1.52%, and mining and quarrying 

decreased by 0.93% during 2012. 

 
Wholesale Price Indices in Palestine by Source of Product: 2004-2012  

(Base year 2007=100) 
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1.4 Construction Cost Index in the West Bank during 2012   

The annual construction cost index increased by 0.88% during 2012 compared to 2011 (base 

month December 2007 = 100). The prices of equipment hire increased by 3.67%, labor costs 

and wages increased by 2.09%, and the prices of raw materials increased by 0.34%. 

 
Monthly Construction Cost Indices in the West Bank during 2012 

 (Base Month December 2007 = 100) 

 
 
1.5 Road Cost Index in the West Bank during 2012   

The annual road cost index increased by 3.43% during 2012 compared to 2011 (base month 

December 2008 = 100) due to increases in the cost of agricultural road materials by 1.60%, 

materials for the maintenance of municipality roads by 4.28%, development materials for 

municipality roads by 3.24%, materials for the maintenance of outside roads by 3.63%, and 

the development of materials for outside roads by 3.32%. 
 

Monthly Road Cost Indices in the West Bank during 2012 
 (Base Month December 2008 = 100) 
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1.6 Water Network Cost Index in the West Bank during 2012   

The annual water network cost index increased by 2.36% during 2012 compared to 2011 

(base month January 2010 = 100) due to the increase in the cost of water reservoirs by 1.19%, 

and cost of water networks by 2.91%. The price of asphalt, bitumen mixture and its products 

increased by 11.01%, excavations increased by 3.06%, iron increased by 2.31%, plastic and 

steel pipes increased by 2.67%, while deface materials decreased by 1.66%, and concrete by 

0.27%. 

 
Monthly Water Network Cost Indices in the West Bank during 2012 

 (Base Month January 2010 = 100) 

 
 
1.7 Sewage Network Cost Index in the West Bank during 2012   

The annual sewage network cost index increased by 1.26% during 2012 compared to 2011 

(base month January 2010 = 100) due to an increase in the prices of asphalt, bitumen mixture 

and its products by 11.01%, excavations by 3.06%, plastic and cement pipes by 0.73%, while 

deface materials decreased by 1.66%, and fountains by 0.05%. 

 
Monthly Sewage Network Cost Indices in the West Bank during 2012 

 (Base Month January 2010 = 100) 

 
 

107.87 

110.14 

106.50 

107.00 

107.50 

108.00 

108.50 

109.00 

109.50 

110.00 

110.50 

111.00 

P
ri

c
e

 I
n

d
e

x
 

Month 

103.83 

106.12 

102.50 

103.00 

103.50 

104.00 

104.50 

105.00 

105.50 

106.00 

106.50 

P
ri

c
e

 I
n

d
e

x
 

Month 



PCBS: Prices and Price Indices, 2012   

 ] 02[  

1.8 Industrial Production Index in Palestine during 2012   

The annual industrial production index increased by 4.57% during 2012 compared with 2011 

(base month January 2011 = 100) due to increased production in the mining and quarrying 

industry by 36.57%, and in the water supply and electricity industry by 23.49%, while 

manufacturing production fell by 0.63%. 

 
Monthly Industrial Production Indices in Palestine during 2012 

 (Base Month January 2011 = 100) 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
 

PCBS has collected data on the prices of consumer, producer, wholesale, and construction 

products and services in order to establish updated price indices, in addition to data on 

industrial production. This work was initiated in conjunction with the launching of the first 

Palestinian Expenditure and Consumption Survey, which allows for the calculation of 

appropriate weights needed to assess CPI. The collection of the prices of thousands of 

commodities and services from different areas of the West Bank and Gaza Strip forms the 

Palestinian Consumer Basket (PCB).  This basket, once identified and proved to be stable, is 

studied on a regular basis.  

 

This bulletin includes consumer, producer, wholesale, construction, road, water and sewage 

network price indices for 2012, in addition to industrial production indices for 2012. 

  

2.1 Project Objectives  

The price surveys primarily provide the following: 

 Data on producer price indices for local and exported goods in Palestine. 

 Data on wholesale price indices for local and imported goods in Palestine. 

 Data on consumer price indices in Palestine covering the West Bank, Gaza Strip and 

Jerusalem J1. 

 Data on prices and indices of the cost of construction for residential and non-residential 

buildings in the West Bank. 

 Data on prices and indices of the cost of various kinds of roads in the West Bank. 

Data on prices and indices of the cost of water networks in the West Bank. 

 Data on prices and indices of the cost of sewage networks in the West Bank. 

 Data on the quantity and index of industrial production in Palestine. 

 A measure of inflation rates in Palestine. 

 

2.2 Uses of Price Indices  
Price indices are usually used as a tool to measure changes in the prices of goods and services 

and to monitor price trends, market conditions and the cost of living.  However, the price 

index does not reflect other factors affecting the cost of living, e.g., the quality and quantity of 

purchased goods. Therefore it is only one of many indicators used to assess the cost of living, 

although price indices are widely used to measure inflation rates and economic recession. 

 

2.3 Coverage and Sampling  

Prices were collected from 3,969 outlets distributed in the main Palestinian cities for 

consumer, producer, wholesale, construction, roads, water networks, sewage networks, and 

industrial production indices. ISIC–3 was used for the classification of commodities and 

COICOP was used for the classification of consumer commodities. There were 993 

commodities collected from 1,975 outlets in the calculation of the consumer price indices; for 

producer price indices, 1,300 commodities were collected from 435 outlets; for wholesale 

price indices, 1,256 commodities were collected from 528 outlets; for construction and road 

price indices, 202 commodities were collected from 569 outlets; for water and sewage 

network price indices, 121 commodities were collected from 27 outlets; and industrial 

production indices were collected from 435 establishments. The base year used was 1996 in 

Palestine for wholesale and producer indices and adjusted to 2007 as the new base year. CPI 

produced separate indices for the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem J1 and PCBS adjusted 
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the base year to 2004 instead of 1996. December 2007 was considered as the base month for 

construction indices, December 2008 was the base month for road indices, January 2010 was 

considered the base month for water and sewage network indices, and January 2011 was the 

base month for the producer price index and industrial production index. 

 

2.4 Calculation of price indices  
The price indices were calculated using the Laspeyres equation. This equation applies 

weighting through base-period quantities. According to this equation, the index for each 

commodity is calculated first, then for each group, then weighted by base period quantity until 

it becomes possible to calculate the general price index. 

 

2.5 Weighting system  
 

2.5.1 Weighting system for CPI  

The CPI weights reflect the relative significance of goods and services in the consumer 

basket. Data on household expenditure and the consumption of goods and services 

represented in the consumer basket were collected through the Palestinian Expenditure and 

Consumption Survey (PECS) conducted in 2004. 
 

The value of consumption of each item of goods and services in the consumer basket reflects 

the relative significance of that item in total Palestinian consumption patterns during that 

period.  The overall value of the consumer basket is assumed to be one hundred thousand 

points (100,000).  The relative significance of each item in the consumer basket is determined 

on the basis of assigning that item a relative weight (out of the total weight of 100,000 points), 

which is directly proportional to the relative size of that item in terms of the overall value of 

the basket. 
 

The weights of various items in the consumer basket were calculated separately for each of 

the West Bank, Jerusalem J1, Gaza Strip, and the overall Palestine and CPI was calculated for 

each region separately. Therefore, all item indices representing Palestine are not calculated on 

the basis of a weighted average for the three regions as it may appear to some readers. 

 

2.5.2 Weighting system for PPI  

The value of local production of each commodity reflects the relative significance of that item 

in total Palestinian production for that period. The overall value of production is assumed to 

be one hundred thousand points (100,000). The relative significance of each item in total 

production is determined on the basis of assigning that item a relative weight (out of the total 

weight of 100,000 points), which is directly proportional to the relative size of that item in 

terms of the overall value of production. 

 

The weights of various items in total production are calculated individually for locally 

consumed products, exported products of local production and total production. Therefore, the 

total item index representing Palestine is not calculated on the basis of averaging the two 

other indices.  
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2.5.3 Weighting system for WHPI  

The value of each commodity included in the wholesale trade basket reflects the relative 

significance of that item in total Palestinian wholesale trade. The overall value of wholesale 

trade is assumed to be one hundred thousand points (100,000). The relative significance of 

each item in total trade is determined on the basis of assigning that item a relative weight (out 

of the total weight of 100,000 points), which is directly proportional to the relative size of that 

item in terms of the overall value of wholesale trade in Palestine. 

 

The weights of various items in the wholesale price index are calculated individually for local 

production, import production and total production. Therefore, the total item index 

representing Palestine is not calculated on the basis of averaging the two other indices.  

 

2.5.4 Weighting system for CCI, RCI, WNCI and SNCI  

Data from the Ministry of Public Works and the Housing Council, in addition to the 

Palestinian Contractors’ Union and some engineering offices, were used to calculate the 

weights for the construction, road, water networks and sewage networks indices. 
  

The weight used to calculate the index of non-residential buildings was based on a number of 

projects implemented in 2007. 
 

The weight used to calculate the index for residential buildings was based on data available 

for housing projects during 2007 from the Palestinian Housing Council.  
 

The weight used to calculate the road index was based on a number of projects implemented    

in 2008. 
 

The weight used to calculate the index of water and sewage networks cost was based on a 

number of projects implemented in 2010. 

 

2.5.5 Weighting system for IPI 

The weight used to calculate the production index was based on the value of industrial 

production and the value added for all economic activities in the Industrial Survey of 2009. 

 

2.6 Data Collection  

Data on prices for consumer, producer, wholesale and construction indices were collected 

through field visits by trained staff to selected markets, including groceries, supermarkets, 

cloth and clothing markets, restaurants, general services offices, hospitals, private schools, 

wholesalers and factories, in addition to sources of construction products related to the index. 
 

The interviewers were provided with questionnaires that included all the required items and 

data sources, along with detailed descriptions of goods and outlets. 
  

The methodology was to collect prices that cover all the goods and services according to their 

market cycle and turnover.   

 

2.7 Editing and Reviewing of Data  

At the end of the data collection process in all governorates, the data were edited according to 

the following process: 

 Logical revision of prices by comparing the prices of goods and services with others 

from different sources and other governorates. Whenever a mistake is detected, it should 

be returned to the field for correction. 
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 Mathematical revision of the average prices for items in governorates and the general 

average in all governorates. 

 Field revision of prices through selecting a sample of the prices collected with the items. 

 Logical revision of quantity and production by comparing the quantity of goods and 

services with others from different sources and other governorates. Whenever a mistake 

is detected, it should be returned to the field for correction. 

 
2.8 Data Accuracy  
 

2.8.1 Statistical errors  

The findings of the survey may be affected by statistical errors due to the use of samples in 

conducting the survey rather than a comprehensive enumeration of the units of the target 

population, which increases the chances of variances from the actual values we expect to 

obtain from the data if we had conducted the survey using total enumeration. The computation 

of differences between the most important key goods showed that the coefficient of variation 

of these goods did not exceed 4.7%. The variance of the key goods in the survey was 

computed and dissemination was carried out on Palestine for reasons related to sample design 

and computation of the variance of the different indicators since there was a difficulty in the 

dissemination of results by governorate due to lack of weights.  

 

2.8.2 Non-statistical errors  

Non-statistical errors are probable at all stages of data collection or data entry. The non-

statistical errors can be summarized in the following: 

 Non-response errors: The selected sources demonstrated significant cooperation with 

interviewers; not a single case of non-response was reported this year. 

 Response errors (respondent), interviewing errors (interviewer), and data entry errors: To 

avoid this type of error and reduce their effect to a minimum, project managers adopted a 

number of procedures, including the following:  

1. More than one visit was made to every source to explain the objectives of the survey 

and emphasize the confidentiality of the data. The visits to data sources contributed to 

empowering relations, cooperation, and the verification of data accuracy. 

2. Interviewer errors: A number of procedures were taken to ensure data accuracy 

throughout the process of field data compilation:  

a. Interviewers were selected based on educational qualification, competence, and 

assessment. Interviewers were trained in theory and in practice on the 

questionnaire. 

b. Meetings were held to remind interviewers of instructions. In addition, explanatory 

notes were supplied with the survey. 

3. A number of procedures were taken to verify data quality and consistency and ensure 

data accuracy throughout processing and data entry:  

a. Data entry staff were selected from specialists in computer programming; they were 

fully trained on the entry program. 

b. Data verification was carried out for 10% of the entered questionnaires to ensure 

that data entry staff had entered data correctly and in accordance with the 

provisions of the questionnaire. The result of the verification was 100% consistent 

with the original data.  

c. The files of the entered data were received, examined, and reviewed by project 

managers before findings were extracted. Project managers carried out many 

checks on data logic and coherence, such as comparing the data of the current 
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month with that of the previous month, comparing the data of sources and between 

governorates. 

 

2.8.3 Other technical remarks  
Some important technical points must be taken into consideration regarding this report, as 

follows: 

1. Sources in rural areas and refugee camps were not counted due to a lack of adjustment 

weights for these areas. It was considered sufficient to select sources from the main cities 

in the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem. The sources of data compilation were 

distributed among the main cities in the governorates of Palestine as follows:  
 

West Bank: Tulkarm, Jenin, Qalqiliya, Nablus, Ramallah, Jericho, Bethlehem and 

Hebron 

Gaza Strip: Gaza and Jabalia, Khan Yunis and Rafah, Deir al-Balah and al-Nusseirat   

Jerusalem J1: It is the part of Jerusalem J1, which Israel annexed by force in the 

aftermath of occupying the West Bank in June 1967.  

2. Some changes in data sources took place when the field survey was conducted, including 

changing the activities of some sources or permanent or temporary closure of the source. 

These cases were dealt with by scientific statistical methods. In addition, goods were 

upgraded according to changes in quality or quantity in accordance with international 

recommendations.  

3. Data classification was in accordance with international recommendations. The 

recommendations of national accounts concerning the classification of consumer groups 

were adopted using COICOP.  For price indices tables for product and wholesale prices, 

the International Standard Industrial Classification-ISIC3 was adopted. 
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Summary of variance calculation for the most important items during 2012 
 

 

Coefficient 
of Variation 

95% Confidence Interval Standard 
Error 

Estimate Item Description 
Upper Lower 

0.01 14.44 14.16 0.07 14.30 Long grain rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 1kg 

0.01 165.21 158.62 1.67 161.91 Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

0.01 4.14 4.00 0.04 4.07 White bread - Local -1kg 

0.00 51.56 50.79 0.19 51.17 Fresh beef meat - Local - 1kg 

0.01 17.54 16.75 0.20 17.15 Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

0.00 102.22 101.43 0.20 101.82 Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

0.01 16.86 16.15 0.18 16.51 Chicken eggs - Local - Carton/ 2kg 

0.01 29.68 28.14 0.39 28.91 Olive oil - Local - 1kg 

0.05 4.74 3.91 0.21 4.33 Large size banana - Israel - 1kg 

0.04 7.43 6.37 0.27 6.90 Red apple - Israel - 1kg 

0.08 4.52 3.28 0.31 3.90 Green house tomato - Local - 1kg  

0.06 3.70 2.96 0.19 3.33 Greenhouse cucumber - Local - 1kg 

0.04 2.47 2.13 0.08 2.30 Medium size potato - Israel - 1kg 

0.01 5.02 4.79 0.06 4.90 Fine white sugar -  Israel - Pack/ 1kg 

0.01 1.76 1.66 0.03 1.71 White table salt-  Israel - Pack/ 1kg 

0.01 17.99 17.28 0.18 17.64 Imperial - Local - 20 cigarettes 

0.01 78.89 77.10 0.45 77.99 Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

0.01 7.44 7.24 0.05 7.34 Diesel for heating - Israel - 1 liter 

0.01 7.73 7.46 0.07 7.60 Excellent gasoline 96 - Israel - 1 liter 

0.01 196.90 188.93 2.02 192.92 Locally manufactured gold – 21 carat 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

Inflation: 

The overall general upward price movement of goods and services in an economy. The 

inflation rate is calculated in accordance with the following equation: 

Inflation rate 100*)1(
1





t

t   

Where: Pt is the general price level in the comparison periods.  

            Pt-1 represents the general level of prices of previous periods. 
 

Price index: 

A statistical tool used for measuring changes in the prices of purchased goods and services 

during different temporal intervals. 
 

Laspeyres equation: 

An equation used for calculating price indices that measures comparative period prices in 

relation to base period prices, multiplied by the proportional weight of commodity or goods 

groups throughout the base periods. 
 

Consumer price index: 

 A statistical tool used for measuring changes in the prices of purchased goods and services 

during different temporal intervals. 
 

Purchasing power of money:  
The value of money as measured by the quantity and quality of goods and services it can buy. 
 

Consumer price:  

A price paid by a household to gain a commodity or service. 
 

Base time: 

Refers to the period in which the current period is compared with.  
 

Consumer basket: 

The categories of classified goods and services used by the consumer. 
 

Producer price: 

The producer’s price, as defined in SNA93, is the amount receivable by the producer from the 

purchaser for a unit of a good or service produced as output, minus any VAT or similar 

deductible tax, invoiced to the purchaser.  Producer prices exclude any transportation charges 

invoiced separately by the producer. 
 

Wholesale price: 

The resale (sale without transformation) price of new and used goods to retailers, industrial, 

commercial, institutional or professional users, to other wholesalers, or to those acting as 

agents or brokers in buying merchandise for, or selling merchandise to such persons or 

companies.  The wholesale price includes VAT and any transportation charges. 
 

Relative weights: 

The percentage which reflects the relative significance of economic commodities and services 

within the consumer basket or any component of the index number and use in mathematical 

calculation for the index number. 
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Base prices: 

Refers to the prices of goods and services in a period in which current prices are compared 

with.  
   

Percentage change in price index: 

The change in the index, calculated by dividing the price index of a particular period by the 

price index of another comparison period, multiplied by one hundred, then subtracting one 

hundred.  
 

Chaining coefficient: 

A term used to adjust indices with different base periods to the same base period so that they 

can be compared.  
 

Main economic activity: 

The main work of the enterprise based on the ISIC-3 that contributes the largest proportion of 

the value added, whenever more than one activity exists in the enterprise. 
 

Statistical unit:  

The United Nations System of National Accounts (SNA) 1993 defines two main types of 

statistical units: institutional unit and establishment.  
 

Production: 

Production is measured during a certain period of time by the value of the final products of 

goods and services produced by a certain establishment capable of being provided to other 

units, whether self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital formation. 

Production includes two categories: Final products and the so-called under-operating 

products, which means products that take a long time to produce, such as livestock and 

establishment works. The value of the majority of goods can be estimated at the moment the 

production process is completed. However, the production of some goods may exceed the 

accounting period (such as the case of under-operating products). The value of such products 

is estimated and registered during that accounting period as, for example, the case of 

establishment works and winter crops.  




