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 5142، أيار -هـ4136 ،رجب. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 . 2014 ،النشرة السنوية: األرقام القياسيةو  األسعار  .2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .فلسطين -رام اهلل  
 

 :ىتوجه إل تسالرالما يعجم
 لإلحصاء الفلسطيني زيركلما ازجهال
 .ين، فلسطاهللم را، 7461: 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
 4042  الرقم المرجعي                                                        http://www.pcbs.gov.ps:   ةينلكترو إ ةصفح

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 6004الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 



!

!

!

!
!

!

!

!

جنين

طولكرم

قلقيلية 
نابلس

رام اهللا 

والبيرة 

اريحا

 واألغوار

القدس

بيت لحم

الخليل

سط
متو
 ال
ض
البي
  ا
حر
الب

ت
لمي
ر ا
بح
ال

األردن

شمال غزة 
 غزة 

دير البلح
خانيونس

رفح

M
ed

ite
rra

ne
an

 S
ea

D
ea

d 
Se

a

Jenin

Jordan

Nablus

Tulkarm

Qalqiliya

Ramallah
Al Bireh&

Jerusalem 

Bethlehem

Hebron

 &Jericho
Al Aghwar

North Gaza

Gaza
Deir Al Balah

Khan Yunis

Rafah

مصر
Egypt

سلفيت
Salfit

طوباس
Tubas

Beersheba
بئر السبع

سوريا

لبنان

Syria

Lebanon

طبريا

صفد

حيفا

يافا

الرملة 

عكا

الناصرة 

بيسان

اللد

Safad
Acre

Haifa Tabariya

Nazaret

Beisan

Jaffa

Lod
Er Ramle

35°E

35°E

33°N 33°N

32°N 32°N

31°N 31°N

30°N 30°N

0 20 4010 Km

±

فلسطين

Palestine



PCBS : ،4102األسعار واألرقام القياسية 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : ،4102األسعار واألرقام القياسية 

 

  

 شكــر وتـقديـــر
 

الذين  األسعارجميع مصادر البيانات الخاصة بمسوح يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى 
، والى جميع العاملين في هذه المسوح لما أبدوه من حرص هموا في انجاح جمع بيانات مسوح األسعار المختلفةسا

 .منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 
ــم تخطــي دقــل ــذ تنو  طت ــام القياســية في ــي مــن الجهــاز المركــزي فــي فلســطين ، 2014مســا األســعار واألرق ــق فن ــادة فري بقي

م الرئيســية يــو متلا ةعــو مجمعــدد مــن أع ــاء و  دولــة فلســطينكــم مــن ن بــيك الفلســطيني، وبــدعم مــالي مشــتر لإلحصــاء 
        نميـــــة تية للر ســـــيلسو ا ةلـــــاالوك، فلســـــطين النرويجيـــــة لـــــد  يـــــةمثلمال بتـــــكمب ةلـــــثمم 2014لعـــــام ( CFG)للجهـــــاز 
 .(SDC)والتعاون 

 
تجدر االشارة الى  .بدعم مالي من اإلتحاد األوروبي 2014للعام جمع بيانات مسوح األسعار واألرقام القياسية تم تمويم 

 .أن محتويات هذا التقرير من مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 
ــى يت ــدير إل ــم الشــكر والتق ــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بجزي ــو متلا ةعــو مجمأع ــاء ق م الرئيســية للجهــاز     ي
(CFG) ، األوروبي واالتحاد(EU )الذين ساهموا بالتمويم على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع. 
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 فريق العمم

 

 اللجنة الفنية  
 أشرف سمارة                           رئيس اللجنة

 عبد المنعم جلبوش
                           ايناس مصطفى
 محمد عبيات
 خالد حنتولي
 أنس أحمد
 أسيل زيدان

 

 إعداد التقرير 
 عبير الشيخ حسن

 فادي عمارنة
 أسيل زيدان 

 
  التصميم الجرافيكي 

 أحمد سوالمة
 

  تدقيق معايير النشر 

 هحنان جناجر 
 

 المراجعة األولية 

 أشرف سمارة  

 إبراهيم الطرشة
 صالح الكفري. د
 

 المراجعة النهائية 

 محمد قاللوة

 عناية زيدان
 

 اإلشراف العام 

 رئيس الجهاز                    عال عوض                            
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 تـنـويــه لمستخدمي بيانات هذا التقرير
 

، فقد تم J1القدس  ءباستثناالضفة الغربية و   J1القدس  بين واألهمية النسبية للسلع والخدماتنظرًا للتفاوت في األسعار  -4
الرقم القياسي الخاص فإن  وباقي محافظات الضفة الغربية بشكل مستقل، لذا J1لكل من القدسالرقم القياسي  احتساب

 .J1 القدس تضمنالضفة الغربية ال يب
نه لم يتوفر سعر لهذه األصناف صناف أو المجموعات في بعض الجداول، وهذا يعني ألبعض األ)..( تظهر اإلشارة  -5

 .، أو عدم امكانية احتساب الرقم القياسي لعدم توفر أوزان على مستوى هذه المجموعةفي تلك الفترة
 لقسعر صرف الـدوالر مقابـل الشـيل المعدل الشهريوقد بلغ . في تسعير السلع والخدمات م اإلسرائيليقالشيتم استخدام  -3

 :يكالتال  5141 – 5116للسنوات 
 

 6002 6002 6006 6000 6000 6002 6002 6002 6002 الشـــهر

 3.49 3.73 16.0 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 26.0 كانون ثاني

 3.52 3.69 16.2 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 26.4 شباط

 3.48 3.69 ..16 3.56 3.74 4.16 1631 4.20 26.4 آذار

 3.48 3.62 16.3 3.43 3.69 4.19 1631 4.10 2634 نيسان

 3.46 3.63 16.1 3.47 3.79 4.07 1621 4.00 .262 أيار

 3.46 3.62 ..16 3.41 3.85 3.93 1612 4.17 .262 حزيران

 3.42 3.61 1644 3.42 3.86 3.90 .161 4.31 2624 تموز

 3.50 3.58 2614 3.54 3.79 3.83 1633 4.23 .261 آب

 3.63 3.57 1643 3.69 3.73 3.77 1631 4.09 2613 أيلول

 3.73 3.54 16.3 3.67 3.61 3.72 ..16 4.01 .264 تشرين أول

 3.83 3.54 1641 3.74 3.64 3.77 ..16 3.93 2611 تشرين ثاني

 3.93 3.50 16.1 3.77 3.61 3.79 16.1 3.89 2640 كانون أول

 3.58 3.61 2422 3.58 3.73 3.93 3.58 4.11 2424 المعدم السنوي

 
 
 راتاتصاالخ

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

4661 
:COICOP من االستخدام تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض 

ISIC-4: الصادر ( الرابعالتنقيح )األنشطة االقتصادية  الموحد لجميع الدولي التصنيف الصناعي
 عن األمم المتحدة                                                                                   
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة  المو وع
  

   قائمة الجداول 

  المقدمة 

  

 71 الرئيسيةالنتائج  :الفصل األول
 41 5141خالل عام  ألرقام القياسية ألسعار المستهلكا 4.4 
 40 5141عام في فلسطين خالل  ار المنتجاألرقام القياسية ألسع 5.4 

 46 5141خالل عام في فلسطين  عار الجملةاألرقام القياسية ألس 3.4 
 51 5141األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام  1.4 
 51 5141األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية خالل عام  2.4 
نشاء شبكات المياه في الضفة الغربية خالل األرقام القياسية ألسعار تكاليف إ 6.4 

 5141عام 
54 

نشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة القياسية ألسعار تكاليف إاألرقام  1.4 
 5141الغربية خالل عام 

55 

 55 5141عام  خالل اج الصناعي في فلسطيننتلكميات اإلاألرقام القياسية  0.4 
   

 63  المنهجية والجودة :الفصل الثاني

 53 أهداف مسوح األسعار 4.5 
 51 استخدامات الرقم القياسي 5.5 
 51 اختيار العينة واإلطار 3.5 
 52   الشمول ..1 
 56 تبويب السلع والخدمات   ..2 
 56 أسعار المستهلك 4.2.5 

 56 أسعار المنتج والجملة 5.2.5 

 56 األرقام القياسية لتكاليف البناء 3.2.5 

 51 األرقام القياسية لتكاليف الطرق 1.2.5 

 51 شبكات المياهنشاء إاألرقام القياسية لتكاليف  2.2.5 

 51 شبكات الصرف الصحينشاء إاألرقام القياسية لتكاليف  6.2.5 

 51 نتاج الصناعيكميات اإلاألرقام القياسية ل 1.2.5 

 51 طريقة حساب الرقم القياسي ..6 
 50 (األوزان)األهمية النسبية للسلع والخدمات  ..1 
 50 األهمية النسبية ألسعار المستهلك 4.1.5 
 50 األهمية النسبية ألسعار المنتج 5.1.5 
 56 األهمية النسبية ألسعار الجملة 3.1.5 
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 الصفحة  المو وع

 56 األهمية النسبية ألسعار تكاليف البناء 1.1.5 
 31 األهمية النسبية ألسعار تكاليف الطرق 2.1.5 
 31 شبكات المياهنشاء إاألهمية النسبية ألسعار تكاليف  6.1.5 
 34 شبكات الصرف الصحينشاء إاألهمية النسبية ألسعار تكاليف  1.1.5 
 34 نتاج الصناعياألهمية النسبية لكميات اإل 0.1.5 
دارةتنظيم  0.5   35 العمل الميداني وا 
 33 وجدولتهابيانات ال معالجةو  مراجعةو  تدقيق ..6 
 33 األسعاربيانات  ومعالجة مراجعةو  تدقيق 4.6.5 
 33 نتاج الصناعيكميات اإلبيانات  ومعالجة مراجعةو  تدقيق 5.6.5 
 33 ادخال البيانات وجدولتها 3.6.5 
 33 دقة البيانات 41.5 
 33 أخطاء المعاينة 4.41.5 
 31 معاينةأخطاء غير ال 5.41.5 
 31 دارة المشروع لرفع جودة البياناتإجراءات أخرى اتخذتها إ 3.41.5 
 36 البياناتمقارنة  ..44 
 31 مالحظات فنية أخرى ..45 
  

 39 لمفاهيم والمصطلحاتا :الفصل الثالث
   

 67 الجداوم 
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 قائمة الجـداوم
 
 

 الصفحة  الجـدوم
   

 63 5141 – 4666 ،فلسطينر المستهلك في ألسعا األرقام القياسية :7جدوم 
   

 66 5141 – 4666 ،األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية :6جدوم 
   

 65 5141 – 4666، ألسعار المستهلك في قطاع غزة األرقام القياسية :3جدوم 
   

 J1 ،4666 – 5141 64 األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس : 6جدوم 
   

حسب أقسام اإلنفاق  فلسطينألسعار المستهلك في  السنوية األرقام القياسية ونسب التغير :5جدوم 
 5141 - 5112 ،الرئيسية

61 

   

 الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاقألسعار المستهلك في السنوية األرقام القياسية ونسب التغير  :4جدوم 
 5141 - 5112 ،الرئيسية

69 

   

ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق السنوية األرقام القياسية ونسب التغير  :1جدوم 
 5141 - 5112 ،الرئيسية

57 

   

حسب أقسام اإلنفاق J1  ألسعار المستهلك في القدس السنوية األرقام القياسية ونسب التغير :8جدوم 
 5141 - 5112، الرئيسية

53 

   

حسب أقسام اإلنفاق  فلسطينألسعار المستهلك في  الشهرية األرقام القياسية ونسب التغير :9جدوم 
 5141كانون أول  –كانون ثاني  ،الرئيسية

55 

   

 ألسعار المستهلك في الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاق الشهريةاألرقام القياسية ونسب التغير  :70جدوم 
 5141كانون أول  –كانون ثاني  ،الرئيسية

54 

   

ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق  الشهريةاألرقام القياسية ونسب التغير  :77جدوم 
 5141كانون أول  –كانون ثاني  ،الرئيسية

51 

   

حسب أقسام اإلنفاق J1  ألسعار المستهلك في القدس الشهرية األرقام القياسية ونسب التغير :76جدوم 
 5141كانون أول  –كانون ثاني ، الرئيسية

58 

   

حسب والضفة الغربية  فلسطينألسعار المستهلك في  السنوية األرقام القياسية ونسب التغير :73جدوم 
 5141، 5143 والفرعية، أقسام اإلنفاق الرئيسية

59 

   

حسب أقسام  J1قطاع غزة والقدس ألسعار المستهلك في السنوية األرقام القياسية ونسب التغير  :76جدوم 
 5141، 5143 والفرعية، الرئيسية اإلنفاق

41 

   

 15 5141 في المناطق الفلسطينية،المستهلك لسلع مختارة  سعارالسنوي ألمتوسط ال :75جدوم 
  

 
 

 



PCBS : ،4102األسعار واألرقام القياسية 

 

  

 الصفحة  الجـدوم
   

 فلسطين،    ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية في  السنوية ونسب التغير األرقام القياسية :74جدوم 
5143، 5141 

90 

   

فلسطين،      ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية في  السنوية ونسب التغير األرقام القياسية :71جدوم 
5143، 5141 

90 

   

     فلسطين،في  والفرعية األبواب الرئيسيةألسعار المنتج حسب السنوية األرقام القياسية  :78جدوم 
5145 - 5141 

97 

   

    فلسطين،في والفرعية  األبواب الرئيسيةألسعار الجملة حسب  السنوية القياسيةاألرقام  :79جدوم 
5145 - 5141  

95 

   

تكاليف البناء حسب األبواب الرئيسية والفرعية  السنوية ألسعار ونسب التغير ألرقام القياسيةا :60جدوم 
 5141 ،5143 الغربية، في الضفة

99 

   

المجموعات الرئيسية حسب الطرق تكاليف السنوية ألسعار  ونسب التغير ألرقام القياسيةا :67جدوم 
   5141، 5143الغربية،  في الضفةوالفرعية 

700 

   

في الضفة  نوع الطريق حسبتكاليف الطرق ونسب التغير السنوية ألسعار  األرقام القياسية :66جدوم 
 5141، 5143، الغربية

707 

   

األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي حسب  :63جدوم 
 5141، 5143المجموعات الفرعية في الضفة الغربية، 

707 

   

نشاء شبكات المياه حسب المجموعات ونسب التغير  السنوية ألسعار تكاليف إاألرقام القياسية  :66جدوم 
 5141، 5143الغربية، الرئيسية والفرعية في الضفة 

706 

   

 لكميات االنتاج الصناعي حسب المجموعات الرئيسيةونسب التغير السنوية األرقام القياسية  :65جدوم 
 5141، 5143في فلسطين،  والفرعية

703 

 
   

 
  



PCBS : ،4102األسعار واألرقام القياسية 

 

  

 المقدمة
 

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

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

سـلع المحافظات الفلسطينية المختلفة تبـين أسـعار المسـتهلك والمنـتج والجملـة لل ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق
باشـر الجهـاز  5116العـام  مـواد البنـاء المختلفـة، وفـي بجمـع أسـعارقام الجهاز  5110عام المع بداية االستهالكية الهامة، و 

ت حــول أســعار مــواد انشــاء شــبكات الميــاه بــدأ الجهــاز بجمــع بيانــا 5141بجمـع أســعار مــواد إنشــاء الطــرق، ومــع بدايــة العــام 
، ممــا يســهل علــى 5144والصــرف الصــحي، كمــا باشــر بجمــع بيانــات حــول كميــات وقــيم االنتــاج الصــناعي مــع مطلــع عــام 

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

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

وقطـاع غـزة، أمـا تكـاليف مـواد  J1القـدس  إلـىخمس محافظات رئيسية تمثل شمال ووسط وجنـوب الضـفة الغربيـة باإلضـافة 
، كمــا يــتم جمــع عارها مــن محافظــات الضــفة الغربيــةالبنــاء والطــرق وشــبكات الميــاه والصــرف الصــحي فقــد اقتصــر جمــع أســ

 .نات عن كميات وقيم االنتاج وأسعار المنتجات الصناعية من جميع المحافظات الفلسطينيةبيا
  

إلى السادة الباحثين والمخططـين والمهتمـين بشـ ون  5141الجهاز أن يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية السنوية لعام  يسر
لـى مراكــز البحـث العلمـي والجامعـات واألفــر  اد، والتـي تشـمل األرقـام القياســية للمسـتهلك والمنـتج والجملــة التنميـة االقتصـادية وا 

وتكــاليف مــواد البنــاء والطــرق وشـــبكات الميــاه والصــرف الصــحي وكميــات وقـــيم االنتــاج الصــناعي، إضــافة إلــى متوســـطات 
   .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

 
 موفق،،،واهلل ال

 
 

 6075، أيار
 

  عال عوض
 رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج الرئيسية
 

  1014خالل عام ألسعار المستهلك  األرقام القياسية 1.1
علة   1073لعةام مقارنةة با% 7.13بنسبة  ارتفاعا   (700=1070سنة األساس ) 1074عام الأسعار المستهلك خالل  سجلت

مقارنةةة مةة  مةةا كانةةت عل ةةال األسةةعار خةةالل العةةام % 2.41كمةةا سةةجلت أسةةعار المسةةتهلك ارتفاعةةا  بنسةةبة   .مسةةتوف سلسةة   
 بشةكل ري سةال 1074عةام الالسةب  الري سةال ترتفةاأل األسةعار خةالل  عةو   . 1004لعةام مقارنةة با% 47.74بة ، وبنسة1070

السةةةل  وأسةةةعار ، %1.17وأسةةةعار الخةةة مات ال ب ةةةة بنسةةةبة ، %77.10ترتفةةةاأل أسةةةعار المشةةةروبات الكتول ةةةة والتبةةة  بنسةةةبة 
، وأسةةةةعار المةةةةوا  الالاي ةةةةة والمشةةةةروبات المر بةةةةة بنسةةةةبة %3.37المسةةةةك  ومسةةةةتلسماتال بنسةةةةبة والخةةةة مات مةةةةم  مجموعةةةةة 

المجموعةةةات  س مةةةا سةةةجلت بق ةةةة، %1.14النقةةةل والمواصةةةالت بمقةةة ار مجموعةةةة علةةة  الةةةرام مةةة  انخفةةةا  أسةةةعار  ،0.31%
 .عل  الرقم الق اسال العام ألسعار المستهلك تا رات متفاوتة ولك  بقال تأث رها مت و ا  

 
 :1014لعام  J1القدسأسعار المستهلك في 

مقارنةةة  %3.14ارتفاعةةا  بنسةةبة ( 700=1070سةةنة األسةةاس ) 1074خةةالل العةةام  J1 القةة سسةةجلت أسةةعار المسةةتهلك سةةال 
المشةةروبات مجموعةةة ارتفةةاأل أسةةعار  J1 القةة سالعةةام السةةابم، ومةة  أهةةم المجموعةةات التةةال أثةةرت علةة  ارتفةةاأل األسةةعار سةةال ب

السةةةل  والخةةة مات مةةةم  مجموعةةةة وأسةةةعار ، %70.04وأسةةةعار الخةةة مات ال ب ةةةة بنسةةةبة ، %77.44الكتول ةةةة والتبةةة  بنسةةةبة 
، وأسةةةةعار المةةةةوا  الالاي ةةةةة والمشةةةةروبات %4.13بنسةةةةبة  ، وأسةةةةعار النقةةةةل والمواصةةةةالت%2.47المسةةةةك  ومسةةةةتلسماتال بنسةةةةبة 

بقةة  المجموعةةات تا ةةرات متفاوتةة ولكةة   س مةةا سةةجلت بق ةة، %1.00وأسةعار خةة مات التعلةة م بنسةبة ، %3.11المر بةة بنسةةبة 
سةةةجلت أسةةةعار كمةةةا   .لتةةة نال وسنهةةةا النسةةةبال  اخةةةل سةةةلة المسةةةتهلك علةةة  الةةةرقم الق اسةةةال ألسةةةعار المسةةةتهلك متةةة و ا   تأث رهةةةا

   مقارنةةةة % 44.37بة ، وبنسةةة1070مقارنةةةة مةةة  مةةةا كانةةةت عل ةةةال األسةةةعار خةةةالل العةةةام % 73.40المسةةةتهلك ارتفاعةةةا  بنسةةةبة 
 .1004لعام با
 

 :1014لعام  قطاع غزةأسعار المستهلك في 
 مقارنةةة %1.10ارتفاعةةا  بنسةةبة ( 700=1070سةةنة األسةةاس ) 1074خةةالل العةةام  ق ةةاأل اةةس سةةجلت أسةةعار المسةةتهلك سةةال 

 ،%74.04بنسبةةةة  مشةروبات الكتول ةة والتبة  المجموعةة أسةعار   عةو  ترتفةاألالري سةال لهةلا اترتفةاأل السةب  ، العةام السةابمب
النقةةل والمواصةةالت  أسةعار علة  الةةرام مة  انخفةةا  ،%7.40 بنسةةبةالمةوا  الالاي ةةة والمشةروبات المر بةةة مجموعةةة  أسةعارو 

كمةا علة  الةرقم الق اسةال لاسةعار،  المجموعات تا رات متفاوتة ولكة  بقةال تأث رهةا متة و ا  بق ة ، س ما سجلت %4.12بمق ار 
% 30.24ة ، وبنسةب1070مقارنةة مة  مةا كانةت عل ةال األسةعار خةالل العةام % 3.74سجلت أسعار المسةتهلك ارتفاعةا  بنسةبة 

 .1004لعام مقارنة با
 

  :1014لعام  الضفة الغربيةأسعار المستهلك في 
 مقارنةة %7.10 بنسةبة ارتفاعةا  ( 700=1070سةنة األسةاس ) 1074خالل العةام  المفة الارب ةأسعار المستهلك سال سجلت 

، 1070مقارنة م  ما كانت عل ال األسعار خالل العةام % 71.44كما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعا  بنسبة ، العام السابمب
أسةعار مجموعةة ترتفةاأل  1074األسعار خالل العام  ترتفاألالسب  الري سال  عو   . 1004لعام مقارنة با% 41.43بة وبنس
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             المسةةةةةةةك  ومسةةةةةةةتلسماتالمجموعةةةةةةةة السةةةةةةةل  والخةةةةةةة مات مةةةةةةةم  أسةةةةةةةعار و  ،%77.11المشةةةةةةةروبات الكتول ةةةةةةةة والتبةةةةةةة  بنسةةةةةةةبة 
 الةةةةرام مةةةة  علةةةة  ،%3.40 بنسةةةةبة الخةةةة مات ال ب ةةةةةوأسةةةةعار ، %0.77وأسةةةةعار خةةةة مات التعلةةةة م بنسةةةةبة ، %70.07 بنسةةةةبة

، %7.41وأسعار مجموعة الموا  الالاي ة والمشروبات المر بة بمق ار  ،%0.04أسعار النقل والمواصالت بمق ار  انخفا 
علة  الةرقم الق اسةال العةام ألسةعار المسةتهلك سةال  سةجلت تا ةرات متفاوتةة ولكة  بقةال تأث رهةا متة و ا  سقة  بق ة المجموعةات أما 

 .المفة الارب ة
 

 1014-1004األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب المنطقة خالل السنوات، 
 (100=  1010)سنة األساس  

 
 .7691إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للمفة الارب ة عام الب انات باستثناء للك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال *      
 .7691إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للمفة الارب ة عام للك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال **      

 
   1014خالل عام في فلسطين  األرقام القياسية ألسعار المنتج 1.1

 ارتفاعةةةا  بنسةةةبة (700=1077سةةةنة األسةةةاس ) 1074خةةةالل العةةةام  ألسةةةعار المنةةةتل سةةةال سلسةةة    سةةةجل الةةةرقم الق اسةةةال العةةةام
المنتجةة السةل  ت ة  ارتفعةت أسةعار ، %0.12بنسةبة  شةه  ارتفاعةا   الةلي 1073عةام سال عل ال  تمما كان أقل وهال% 0.11

المصةة ر  مةة  سةةال تةة   سةةجلت أسةةعار السةةل  ، 1073مقارنةةة مةة  عةةام  1074خةةالل عةةام % 0.21بنسةةبة والمسةةتهلكة متل ةةا  
أسةةعار السةةل  سةةجلت علةة  مسةةتوف المجموعةةات الري سةة ة، أمةةا   .عةة  نفةةس الفتةةر % 7.72 مقةة ار  انخفامةةا  اإلنتةةاا المتلةةال 

سةةةجلت ب نمةةةا  ،%7.41صةةة   األسةةةماك ارتفاعةةةا  بنسةةةبة مجموعةةةة ، وأسةةةعار %1.11مجموعةةةة السراعةةةة ارتفاعةةةا  بنسةةةبة مةةم  
وأسعار السل  مةم  مجموعةة الصةناعة  ،%0.47 مق ار مجموعة التع    واستاالل المتاجر انخفاما  مم  سل  الأسعار 

% 4.14ارتفعةت أسةعار المنةتل بنسةبة  . 1073مقارنةة مة  عةام  1074ل عام خال% 0.00مق ار   ف فا  التتو ل ة انخفاما  
       مقارنةةةةة مةةةة  مةةةةا كانةةةةت عل ةةةةال األسةةةةعار خةةةةالل % 11.43مقارنةةةةة مةةةة  مةةةةا كانةةةةت عل ةةةةال األسةةةةعار سةةةةال سةةةةنة األسةةةةاس، وبنسةةةةبة 

 .1001العام 
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 1014–1004حسب مصدر السلعة خالل السنوات،  عار المنتج في فلسطيناألرقام القياسية ألس
 (100=  1011)سنة األساس  

 
 

   1014في فلسطين خالل عام  األرقام القياسية ألسعار الجملة 1.1
شةةةةه ت ارتفاعةةةةا  بنسةةةةبة  (700=1001سةةةةنة األسةةةةاس ) 1074عةةةةام الخةةةةالل  عار الجملةةةةة سةةةةال سلسةةةة   األرقةةةةام الق اسةةةة ة ألسةةةة

، السةب  الري سةال لهةلا اترتفةاأل  عةو  %0.11بنسةبة  اللي شه  ارتفاعةا   1073عام سال مما كا  عل ال  أعل  ، وهال7.41%
أما علة  مسةتوف المجموعةات ، %0.14 بنسبة أسعار السل  المنتجة متل ا  و ، %1.01ترتفاأل أسعار السل  المستور   بنسبة 

 ةة ، وارتفعةت أسةعار مجموعةة السةل  السراع%3.14مم  مجموعةة صة   األسةماك بنسةبة ارتفعت أسعار السل  الري س ة سق  
مةةم  ، ب نمةةا انخفمةةت أسةةعار السةةل  %7.47، وأسةةعار السةةل  مةةم  مجموعةةة الصةةناعات التتو ل ةةة بنسةةبة %7.20بنسةةبة 
ارتفعةت أسةعار الجملةة بنسةبة . 1073عةام مقارنةة مة   1074خةالل عةام  %4.21 بمقة ارالتع    واستاالل المتاجر نشا  
 .1001سعار خالل العام مقارنة م  ما كانت عل ال األ% 11.74

 
  1014–1004مصدر السلعة خالل السنوات،  حسب عار الجملة في فلسطيناألرقام القياسية ألس

 (100=  1002)سنة األساس 
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   1014خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية 4.1
( 700=1073سةنة األسةاس ) 1074عةام الخةالل سةال المةفة الارب ةة السةكن ة األرقام الق اس ة ألسعار تكال ف البنةاء للمبةانال 

أسةةعار السةةل   ارتفعةةتعلةة  مسةةتوف المجموعةةات الري سةة ة و ، 1073 سةةنة األسةةاسمقارنةةة مةة  % 0.12 بنسةةبةشةةه ت ارتفاعةةا  
، وأسةعار السةل  %1.07، وأسةعار مجموعةة اسةتيجار المعة ات بنسةبة %1.14مم  مجموعة أجةور وتكةال ف العمةال بنسةبة 

  .%0.30 بنسبة الخامات والموا  األول ةمم  مجموعة 
 

بنسةبة  1074ارتفاعةا  خةالل العةام  سال المفة الارب ة السكن ةا ر سجلت األرقام الق اس ة ألسعار تكال ف البناء للمبانال كما 
ارتفعةةت أسةةعار السةةل   مسةةتوف المجموعةةات الري سةة ة، وعلةة  (700=1073سةةنة األسةةاس ) 1073مقارنةةة مةة  العةةام % 0.22

، وأسةعار %1.01، وأسةعار مجموعةة اسةتيجار المعة ات بنسةبة %1.14الواقعة مم  مجموعة أجور وتكال ف العمال بنسبة 
 .%0.00ت والموا  األول ة بنسبة السل  مم  مجموعة الخاما

 
% 0.11بنسةبة  1074ارتفاعةا  خةالل العةام سةال المةفة الارب ةة مبةانال العظةم الق اسة ة ألسةعار تكةال ف البنةاء لسجلت األرقةام 

ت أسةةعار السةةل  الواقعةةة ارتفعةة علةة  مسةةتوف المجموعةةات الري سةة ة، و (700=1073سةةنة األسةةاس ) 1073مقارنةةة مةة  العةةام 
سجلت  سال ت  ، %7.37أجور وتكال ف العمال بنسبة ، وأسعار مجموعة %7.27مجموعة استيجار المع ات بنسبة  مم 

 %.0.10  مق ار  انخفاما  أسعار السل  مم  مجموعة الخامات والموا  األول ة 
 

1014-1002سنوات، الخالل  *في الضفة الغربيةحسب نوع المبنى  ألسعار تكاليف البناءاألرقام القياسية   
 (100= 1011 سنة األساس)   

 
 .7691إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للمفة الارب ة عام الب انات باستثناء للك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال *      

 
    1014خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية 1.1

مقارنةة % 0.04بنسةبة  1074عةام الخةالل  ف فةا  شةه ت ارتفاعةا  سةال المةفة الارب ةة األرقام الق اس ة ألسةعار تكةال ف ال ةرم 
ارتفعةةةت أسةةةعار السةةةل     مسةةةتوف المجموعةةةات الري سةةة ةوعلةةة، (700=  1001كةةةانو  أول شةةةهر األسةةةاس ) 1073عةةةام مةةة  ال

، وأسةةعار %7.41أجةةور وتكةةال ف العمةةال بنسةةبة وأسةةعار ، %3.70مجموعةةة تكةةال ف تشةةا ل معةة ات وصةة انة بنسةةبة مةةم  
السةل  مةم  مجموعةة الخامةات والمةوا  سال تة   انخفمةت أسةعار  ،%7.40مجموعة استيجار المع ات بنسبة السل  مم  

 . %0.43ول ة بمق ار األ
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 1014-1002خالل السنوات،  *ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربيةاألرقام القياسية  
 (100= 1002كانون أول )شهر األساس    

 
 

 

 .7691إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للمفة الارب ة عام الب انات باستثناء للك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال *      
 

   1014خالل عام  نشاء شبكات المياه في الضفة الغربيةاألرقام القياسية ألسعار تكاليف إ 1.1
% 7.44بنسةبة  1074عةام الشةه ت ارتفاعةا  خةالل سةال المةفة الارب ةة شةبكات الم ةا   إنشةاءاألرقام الق اس ة ألسةعار تكةال ف 

الم ةةا   شةةبكات إنشةةاء، ت ةة  ارتفعةةت أسةةعار تكةةال ف (700=  1070كةةانو  ثةةانال شةةهر األسةةاس ) 1073عةةام مقارنةةة مةة  ال
، علةة  مسةةتوف بعةة  المجموعةةات الفرع ةةة، سةةجلت %0.70 بنسةةبةالم ةةا   خسانةةات إنشةةاءأسةةعار تكةةال ف و ، %1.01بنسةةبة 

، وأسةةةةعار التفر ةةةةات بنسةةةةبة %1.10وأسةةةةعار مواسةةةة ر بالسةةةةت ك وت  ةةةة  بنسةةةةبة  ،%0.14أسةةةةعار الخرسةةةةانة ارتفاعةةةةا  بنسةةةةبة 
، وأسةةةةعار اإلسةةةةفلت %1.10بمقةةةة ار  الت  ةةةة انخفمةةةةت أسةةةةعار  سةةةةال تةةةة  ، %1.47، وأسةةةةعار مةةةةوا  ال مةةةةم بنسةةةةبة 1.01%

 .%1.02ق ار ومنتجاتال بم
 

 1014-1010 ،السنواتخالل  *شبكات المياه في الضفة الغربية إنشاءألسعار تكاليف األرقام القياسية 
 (100= 1010كانون ثاني )شهر األساس    

 
 .7691إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للمفة الارب ة عام الب انات باستثناء للك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال *      
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   1014خالل عام  نشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربيةاألرقام القياسية ألسعار تكاليف إ 2.1
بنسةبة  1074عةام الشه ت ارتفاعةا  خةالل سال المفة الارب ة نشاء شبكات الصرف الصتال األرقام الق اس ة ألسعار تكال ف إ

بنسةةةبة التفر ةةةات ، ت ةةة  ارتفعةةةت أسةةةعار (700=  1070كةةةانو  ثةةةانال  شةةةهر األسةةةاس) 1073عةةةام مقارنةةةة مةةة  ال% 0.21
أسةةةعار ، ب نمةةةا سةةةجلت %0.41، وأسةةةعار مواسةةة ر بالسةةةت ك وبةةةا و  بنسةةةبة %1.47وأسةةةعار مةةةوا  ال مةةةم بنسةةةبة ، 1.01%

 .%0.13 بمق اروأسعار المناهل ، %1.02مق ار   انخفاما   سفلت ومنتجاتالإلا
 

 1014-1010خالل السنوات،  *نشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربيةألسعار تكاليف إالقياسية األرقام 
 (100= 1010كانون ثاني )شهر األساس    

 
 

 .7691إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للمفة الارب ة عام الب انات باستثناء للك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال *      
 

   1014خالل عام  الصناعي في فلسطين اإلنتاجاألرقام القياسية لكميات  2.1
سةنة ) 1073العام مقارنة م  % 3.21مق ار   1074عام الخالل  انخفاما  الصناعال شه ت  اإلنتاااألرقام الق اس ة لكم ات 

ة  أنشةةة، كمةةةا سةةةجلت %0.44مقةةة ار  نشةةةا  التعةةة    واسةةةتاالل المتةةاجر انخفامةةةا   جل، ت ةةة  سةةة(700=  1077 األسةةاس
بنسةةةبة  ارتفاعةةةا   وجمةةة  وتوس ةةة  الكهربةةةاء والم ةةةا  إنتةةةاانشةةةا   ب نمةةةا سةةةجل ،%4.10مقةةة ار   انخفامةةةا  الصةةةناعات التتو ل ةةةة 

   مقارنةةةة مةةة  مةةةا كانةةةت عل ةةةال خةةةالل % 70.11ارتفعةةةت كم ةةةات اتنتةةةاا الصةةةناعال بنسةةةبة  .مقارنةةةة مةةة  العةةةام السةةةابم% 0.12
 .1077العام 

 
 1014-1011السنوات، خالل  الصناعي في فلسطين اإلنتاجلكميات األرقام القياسية 

 (100= 1011)األساس  سنة   
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 ثانالالفصل ال
 

 المنهجية والجودة
 

وتكةةال ف البنةةاء وال ةةرم  والمنةةتل والجملةةة  قةةوم الجهةةاس المركةةسي لاتصةةاء الفلسةة  نال بجمةة  ب انةةات عةة  أسةةعار المسةةتهلك
 ف ترك ة  األرقةام الق اسة ة بهةالصةناعال  اإلنتةااكم ةات وقة م  ع وشبكات الم ا  والصرف الصتال، كما  قوم بجم  ب انات 

جوانة  مة  ت ة   ةرم جمة  األسةعار ونظرا لاهم ة القصوف لهل  الب انات، سق  تم وم  نظام متكامةل  ا ةال كاسةة ال  .لها
 ،نظام األرقام الق اسة ة اعل ه  قومالتال  الرك س  األساس ةهال  المستخ مةاألوسا  تعتبر ت    . اراسالوتوس عها الج هامصا ر و 

باةر   هال المجموعة التق ق ة التةال  ةتم رصة ها و راسةة تا ةرات أسةعارها علة  ستةرات منتظمةة السل  والخ ماتسلة أ   كما
 . ترك   األرقام الق اس ة

   
 أهداف مسوح األسعار   1.1

 :ته ف مسوح األسعار بصفة عامة إل  توس ر الب انات اآلت ة
، وعل  م  السل  المتل ة والمص ر  لكل  و  عل  مستوف سلس    لتوس ر ب انات ع  األرقام الق اس ة ألسعار المنت -

 .المكونة للرقم الق اسال والفرع ة مستوف المجموعات الري س ة
، وعلةة  والمسةةتور   مةة  السةةل  المتل ةةة لكةةل  و  ملةةة علةة  مسةةتوف سلسةة   الجتةةوس ر ب انةةات عةة  األرقةةام الق اسةة ة ألسةةعار  -

 .المكونة للرقم الق اسال والفرع ة مستوف المجموعات الري س ة

مةةة  المةةةفة الارب ةةةة وق ةةةاأل اةةةس   ولكةةةل  تهلك علةةة  مسةةةتوف سلسةةة    تةةةوس ر ب انةةةات عةةة  األرقةةةام الق اسةةة ة ألسةةةعار المسةةة -
 .المكونة للرقم الق اسالوالفرع ة س ة ، وعل  مستوف المجموعات الري J1والق س

علةة  مسةةتوف ومبةةانال العظةةم  ا ةةر السةةكن ةالبنةةاء للمبةةانال السةةكن ة و تةةوس ر ب انةةات عةة  األرقةةام الق اسةة ة ألسةةعار تكةةال ف  -
 .المكونة للرقم الق اسالوالفرع ة ، وعل  مستوف المجموعات الري س ة المفة الارب ة

، وعلة  مسةتوف عل  مستوف المفة الارب ةة ار تكال ف ال رم بأنواعها المختلفةتوس ر ب انات ع  األرقام الق اس ة ألسع -
 .المكونة للرقم الق اسالوالفرع ة المجموعات الري س ة 

، عل  مسةتوف المةفة الارب ةة شبكات الم ا  والصرف الصتال إنشاءتوس ر ب انات ع  األرقام الق اس ة ألسعار تكال ف  -
 .المكونة للرقم الق اسالوالفرع ة وعل  مستوف المجموعات الري س ة 

 ، وعل  مستوف المجموعةات الري سة ةعل  مستوف سلس    الصناعال اإلنتااتوس ر ب انات ع  األرقام الق اس ة لكم ات  -
 .المكونة للرقم الق اسال والفرع ة

 .  عل  مستوف سلس  اإلنتاا ق مالصناعال م  خالل ق اس  اإلنتااال سال توس ر ب انات ع  التا ر النسب -

 .ل ة عل  مستوف سلس   توس ر ب انات ع  التا ر النسبال سال أسعار المنتجات الصناع ة المت -

 .معرسة تجم التمخم سال األسعار سواء كانت متل ة أو مستور   -

 .الالسمة لمتخلي القرارات والمخ     والمهتم   باتقتصا  الو نال اإلتصاءاتتوس ر  -

 .والربع ة التسابات القوم ة السنو ة إع ا ال المساهمة س -
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  استخدامات الرقم القياسي 1.1
 :  ستخ م مؤشر األسعار لمجموعة كب ر  م  األارا ، م  أهمها

  عانةةات المةةما  اتجتمةةاعال للتعةةو   جسي ةةا  أو كل ةةا  عةة  التا ةةرات سةةال تكلفةةة تك  ةةف األجةةور واإلعانةةات التكوم ةةة وال
 .  المع شة

 خم األسعار للق األ األسري برمتال، ت    سةتخ م المؤشةر إلسالةة أثةر تمةخم عناصةر اإلنفةام توس ر مؤشر لق اس تم
الةةة خل والمجةةةام   القوم ةةةة مةةة  أثةةةر تا ةةةرات  اتسةةةتهالكال النهةةةايال لاسةةةر المع شةةة ة سةةةال التسةةةابات القوم ةةةة وتخلةةة  

  .األسعار
  اتقتصةا يار ةلق اس مع تت التمخم واتنتس ا  مؤشر  عتبر .  

  قبل عامة الناس ك ل ل  سترش  بال س ما  تعلم بم سان ة األسر  والبنو  المكونة لها  ستخ م م.  

    سةةتخ م سةةال رصةة  التا ةةرات التةةال ت ةةرأ علةة  أسةةعار السةةل  التةةال  ةةتم التعامةةل بهةةا سةةال األسةةوام، ومةةا  تبةة  للةةك مةة 
 . الوقوف عل  اتجاهات األسعار وظروف األسوام وتكال ف المع شة

   كمؤشةةةر هةةةام  عكةةةس مةةة ف التقةةة م والت ةةةور الةةةلي  تةةة   للق ةةةاأل نتةةةاا الصةةةناعال لكم ةةةات اإل سةةةتخ م الةةةرقم الق اسةةةال
 . اإلنتاجال سال ستر  سمن ة مقارنة بأخرف

   وس لة مباشر  سال التعرف عل  القةو  الشةراي ة للنقةو ، ت ة  تتناسة  القةو  الشةراي ة للنقةو  لاسعار  مثل الرقم الق اسال
  .ا  م  الرقم الق اسال لاسعارتناسبا  عكس 

 
 طاراإلو  اختيار العينة 3.2

المختلفة ب ر قة تتقةم  والخ مات وممثلة للمصا ر التال تجم  منها أسعار السل  - قص  ة –ا ر اتتمال ة تم اخت ار ع نة 
علة  تةوسر  بنةاء  اخت ةار هةل  المصةا ر  تةم، ت ة  سلسة   سةال  المسةتهلكنظةام  تا  ة كاملة لجم ة  السةل  التةال تة خل مةم 

 ، ةةولكرم ،جنة  : وهةال سلسة   الري سة ة  اخةل مة  المة    اخت ارهةةا، ومة  الجة  ر لكةر  أ  ع نةة المصةا ر تةم هةاالسةل   اخل
وقةة  . رسةة و  ،خةةا   ةةونس ،النصةة رات ،  ةةر الةةبل  ،جبال ةةا ،اةةس  ،الخل ةةل ،ب ةةت لتةةم ،القةة س ،أر تةةا ،رام اهلل ،قلق ل ةةة ،نةةابلس

ر التةةةال تجمةةة  مةةة  المصةةةا ر المصةةةا ر أ  تكةةةو  ممثلةةةة للتبةةةا   الةةةلي  مكةةة  أ   تةةة   سةةةال األسةةةعاروعةةةال سةةةال اخت ةةةار هةةةل  
تجمة   ،سةلعة 400وقة  بلة  عة   السةل  والخة مات ال اخلةة سةال تسةا  الةرقم الق اسةال ألسةعار المسةتهلك مةا  قةار   ،المختلفة

سةةتهلك تسةة  توصةة ات نظةةةام سةةال تصةةن ف ب انةةات الم COICOP نظةةام تةةم اسةةتخ ام ت ةة  ،مصةة ر 77210أسةةعارها مةة  
 .الصا ر ع  األمم المتت   7223التسابات القوم ة 

 
المختلفةة ب ر قةة  والخة مات وممثلة للمصةا ر التةال تجمة  منهةا أسةعار السةل  - قص  ة -تم اخت ار ع نة ا ر اتتمال ة كما 

تةم ، ت ة  نظام تكال ف البنةاء وال ةرم وشةبكات الم ةا  والصةرف الصةتال تتقم تا  ة كاملة لجم   السل  التال ت خل مم 
مة  المة    اخت ارهاهل  المصا ر بناء  عل  توسر السل   اخل هل  المصا ر، وم  الج  ر لكر  أ  ع نة المصا ر تم  تت   

وق  روعةال .  الخل لو  ،ب ت لتم ،سالق  ،أر تا ،رام اهلل ،قلق ل ة ،نابلس ، ولكرم ،جن  : وهال المفة الارب ةالري س ة  اخل 
وقة   ،ر التال تجمة  مة  المصةا ر المختلفةةسال اخت ار هل  المصا ر أ  تكو  ممثلة للتبا   اللي  مك  أ   ت   سال األسعا

تجم  أسعارها  ،سلعة وخ مة 101تكال ف البناء وال رم بل  ع   السل  والخ مات ال اخلة سال تسا  الرقم الق اسال ألسعار 
مة  أسةعارها تجمة   وخ مةة سةلعة 717 والخ مات سق  بل  ع   السل  صرف الصتالشبكات الم ا  والأما مص ر،  042م  
ت ة  روعةال تبو ة   ،سعارها م  مسوح تكال ف البناء وال ةرممجموعة م  السل  المشتركة تؤخل أ ل إ باإلماسةمص ر  11
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، لكةل مة  سةل  تكةال ف البنةاء (ISIC - 4) الموتة  لجم ة  األنشة ة اتقتصةا  ة الب انةات تسة  التصةن ف الصةناعال الة ولال
 .وشبكات الم ا  والصرف الصتال وال رم

 
، ت ة   بق ةة لات مرتلةة واتة   ق ع ةة ع نةنتاا الصناعال وأسعار المنتل سق  تم اخت ار ما ع نة الرقم الق اسال لكم ات اإلأ

مجمةةوأل   شةةكل إجمةةالال اإلنتةةاا لكةةل  بقةةة بت ةة  تةةم اخت ةةار المؤسسةةات التةةالتةةم اخت ةةار المؤسسةةات تسةة  مسةةاهمتها مةة  
سةةال  مةة  إجمةةالال إنتةةاا ال بقةةة التةةال تنتمةةال إل هةةا% 10 مةةا نسةةبتال 1002للعةةام  الصةةناعال إنتاجهةةا مةة  خةةالل ب انةةات المسةة 

لةة لهةا مالةم نهةايال تةم تةلف المؤسسةات التةال ظهةرت نت جةة المقاب كمةا، سةال ق ةاأل اةس  1001وب انةات العةام المفة الارب ة 
م  إجمالال إنتاا ال بقة التال تنتمةال % 10والتال مجموأل إنتاجها  شكل  1002باتعتما  عل  ملف ب انات ق األ اس  للعام 

والتةال كانةت نت جةة  1001تم شمل المؤسسات لات الوس  المرتف  مة  واقة  ب انةات إ ةار المنشة ت ل  للك باإلماسة إ. إل ها
وتجةةة ر اإلشةةةار  إلةةة  أ  اإل ةةةار هةةةو قايمةةةة   .1002ل مةةة  واقةةة  ب انةةةات المسةةة  الصةةةناعال للعةةةام المقابلةةةة س هةةةا ا ةةةر مكتمةةة

أنشة ة التجةار  ال اخل ةة، أنشة ة الخة مات، )المؤسسات والتال تمثل اإل ار العام للمنش ت والةلي  مةم األنشة ة اتقتصةا  ة 
سةةال وقةة  تةةم مراعةا  أ  تكةةو  المنشة ت المشةةمولة ( أنشة ة الصةةناعة، أنشة ة النقةةل والتخةةس   واتتصةاتت، أنشةة ة اإلنشةاءات

تجمةةة   ،سةةلعة 1,300بلةة  عةة   السةةل  والخةة مات لمسةة  أسةةعار المنةةتل تةةوالال  .هةةال مةةم  النشةةا  الصةةناعال سقةة مسةة  ال
 .مص ر 430أسعارها م  

 

 قة باإلمةاسة إلة  تةوس ر عة   كةاف   أكثراله ف م  هلا التقس م هو التصول عل  نتايل  ؛ بقت  تم تقس م المؤسسات إل  
 . لنشرم  المؤسسات عل  مستو ات قابلة ل

 :مستوف التصن ف الجاراسال ت   صنفت المؤسسات إل  ثال  منا م هال :المستوف األول 
  ةالمفة الارب. 

 الق س J1 ( 7241 اتتاللها للمفة الارب ة عام عنو  بع   إسراي لللك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال.)  
  ق األ اس. 

 

       المؤسسةةات تسةة  نشةةا ها اتقتصةةا ي الري سةةال تسةة  تصةةن فمسةةتوف النشةةا  اتقتصةةا ي ت ةة  صةةنفت  :مسةةتوف الثةةانالال
(ISIC - 4 ) عل  الت  الراب. 
 

المختلفةة ب ر قةة  والخة مات وممثلةة للمصةا ر التةال تجمة  منهةا أسةعار السةل  - قص  ة –تم اخت ار ع نة ا ر اتتمال ة كما 
هل  المصا ر بنةاء  علة  تةوسر السةل   اخةل  تت   تم ، ت   نظام الجملة تتقم تا  ة كاملة لجم   السل  التال ت خل مم 

، رام اهلل ،نةابلس: وهةال سلسة   مة  المة   الري سة ة  اخةل  اخت ارهةاهل  المصا ر، ومة  الجة  ر لكةر  أ  ع نةة المصةا ر تةم 
التةال وق  روعال سال اخت ار هل  المصا ر أ  تكو  ممثلة للتبةا   الةلي  مكة  أ   تة   سةال األسةعار . اس و  ،الخل ل، الق س

 77104الجملة توالال وق  بل  ع   السل  والخ مات ال اخلة سال تسا  الرقم الق اسال ألسعار  .تجم  م  المصا ر المختلفة
 .(ISIC - 4) ت   روعال تبو   الب انات تس  التصن ف الصناعال ال ولال  .مص ر 011تجم  أسعارها م   ،سلعة

 
 الشمول  .42

مةم  المة    سلسة   مصة را  موسعةة علة  كاسةة المنةا م سةال  3,534 تم جم  ب انات األسعار للمسوح المختلفة م  تةوالال 
، (ISIC - 4) الموتة  لجم ة  األنشة ة اتقتصةا  ة الري س ة، ت   روعال تبو   الب انات تس  التصةن ف الصةناعال الة ولال

الصةناعال، س مةا تةم  اإلنتةااوشةبكات الم ةا  والصةرف الصةتال وكم ةات  لكل م  سل  المنتل والجملةة وتكةال ف البنةاء وال ةرم
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الصةا ر عة  ( SNA93)تصن ف ب انات المستهلك تس  توص ات نظام التسابات القوم ةة سال  COICOP نظام استخ ام
 .  األمم المتت  

 
ت   تم ترك   الرقم الق اسال لكل سنة أساس عن  الب ء باتتسا  األرقام الق اس ة ألسعار المستهلك،  7224تم اعتما  سنة 

، وقةة  قةةام الجهةةاس المركةةسي لاتصةةاء الفلسةة  نال بتعةة  ل سةةنة األسةةاس لتصةةب  J1مةة  المةةفة الارب ةةة وق ةةاأل اةةس  والقةة س
بةة ت  مةة   4171تةةم تعةة  ل سةةنة األسةةاس لتصةةب   4172ومةة  م لةة  العةةام  ألسةةعار المسةةتهلك، 7224ت  مةة  سةةنة بةة  1004
لكةل مة  المنةتل والجملةة ت ة  اعتمة ت سةنة األسةاس  سلسة   األرقةام الق اسة ة علة  مسةتوف  تم اتتسةا سال ت     .4112
لتصب  تم تع  ل سنة األساس للرقم الق اسال ألسعار المنتل  1071العام  ب ا ةوم  ، 1001، ع لت س ما بع  لتصب  7224
وس مةا  خة  ، نتةاا الصةناعالالق اسةال لكم ةات اإل ، وسال الوقت نفسال تم اعتما هةا كسةنة أسةاس للةرقم1001ب ت  م   1077

ومةة  م لةة  العةةام كأسةةاس سةةال تسةةا  الةةرقم الق اسةةال،  1001الةةرقم الق اسةةال لتكةةال ف البنةةاء سقةة  تةةم اعتمةةا  شةةهر كةةانو  أول 
. 1001بة ت  مة  شةهر كةانو  أول  1073األسةاس لتصةب  ستةر  تم تعة  ل تم استت ا  رقم ق اسال لمبانال العظم كما  1074

كأسةاس سةال تسةا  الةرقم الق اسةال لتكةال ف ال ةرم، وس مةا  خة  الةرقم الق اسةال لتكةال ف  1001كةانو  أول  شةهر اعتمةا تم 
 .تسا  الرقم الق اسالتاكأساس سال  1070شبكات الم ا  والصرف الصتال سق  تم اعتما  شهر كانو  ثانال  إنشاء

 
 تبويب السلع والخدمات  .12

 

 أسعار المستهلك  .1212
النهةايال  اثنتال عشر  مجموعة استهالك ة تس  تصن ف اتستهالك الفةر ي تسة  الاةر م   أسعار المستهلك إ ار  تألف

 :هال، الصا ر ع  اتتتا  األوروبال و (COICOP)م  اتستخ ام 
 المواصالتالنقل و  -  الموا  الالاي ة والمشروبات المر بة -

 اتتصاتت -  المشروبات الكتول ة والتب  -
 السل  والخ مات الترس ه ة والثقاس ة - األقمشة والمالبس واألتل ة  -

 خ مات التعل م - ومستلسماتالالمسك   -
 خ مات الم اعم والمقاهال والفنا م - والمفروشات والسل  المنسل ةاألثا   -

 سل  وخ مات متنوعة -  الخ مات ال ب ة -
 

 أسعار المنتج والجملة  .1212
ال ولال الموت  لجم ة  األنشة ة  ري س ة اعتما ا  عل  التصن ف الصناعال م  أربعة أبوا  والجملةأسعار المنتل  إ ار  تألف

 :الصا ر ع  األمم المتت   وهال( ISIC - 4)اتقتصا  ة 
                                       ص   األسماك -       السراعة  -
 الصناعة التتو ل ة - التع    واستاالل المتاجر                   -

 

 األرقام القياسية لتكاليف البناء .1212
 : تألف إ ار أسعار تكال ف البناء م  ثالثة أبوا  ري س ة وهال

 استيجار المع ات - الخامات والموا  األول ة                -
  عمالالأجور وتكال ف  -
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 األرقام القياسية لتكاليف الطرق .4212
 :تكال ف ال رم م  ستة أبوا  ري س ة وهال تألف إ ار أسعار 

 تكال ف تشا ل مع ات وص انة - الخامات والموا  األول ة  -

 عمالالأجور وتكال ف  - أجور مواصالت -

 أجور وتكال ف متنوعة - استيجار المع ات -
 

 شبكات المياهإنشاء األرقام القياسية لتكاليف  .1212
 :م  قسم   ري س    وهماشبكات الم ا  إنشاء  تألف إ ار أسعار تكال ف 

 :بوا  ري س ة خسانات الم ا  و تكو  م  ستة أأوت  
 التفر ات  عمال البناء وال هاناتأ 

 الخرسانة  ار ةمصار ف إ  

    الت  متفرقات 
 

 :بوا  ري س ة ا  شبكات الم ا  وتتكو  م  ستة أثان
 التفر ات     مواس ر بالست ك وت 

 موا  ال مم  ار ةمصار ف إ  

 ومنتجاتالسفلت إ  خرفأجور وتكال ف أ 

 
 صرف الصحيشبكات الإنشاء األرقام القياسية لتكاليف  .1212

 :م  سبعة أبوا  ري س ة وهال لصرف الصتالشبكات اإنشاء  تألف إ ار أسعار تكال ف 
 التفر ات  مناهل 

 موا  ال مم  ار ةمصار ف إ  

 سفلت ومنتجاتالإ  خرفأجور وتكال ف أ 

  مواس ر بالست ك وبا و  

 

 نتاج الصناعي كميات اإل األرقام القياسية ل .2212
الةة ولال الموتةة  لجم ةة   ري سةة ة اعتمةةا ا  علةة  التصةةن ف الصةةناعال أبةةوا  ثالثةةةمةة   نتةةاا الصةةناعالكم ةةات اإل إ ةةار  تةةألف

 :الصا ر ع  األمم المتت   وهال( ISIC - 4)األنش ة اتقتصا  ة 
 التع    واستاالل المتاجر  نتاا وتوس   الكهرباء والم ا  إ 

      الصناعات التتو ل ة  

 
  طريقة حساب الرقم القياسي .12

سةنة األسةاس والمعروسةة بةالترج   بكم ةات ( Laspeyres Index) تتم عمل ة اتتسا  الرقم الق اسةال بتتبةاأل معا لةة تسةب ر
 ةةتم  ، ومةة  ثةةم(منسةةو  السةةعر) الق اسةةال لكةةل سةةلعة ةةتم تسةةا  الةةرقم  وتسةة  الصةة اة المةةلكور ، (. المناسةة   المرجتةةة)

لكةةل مجموعةةة إلةة  أ  نصةةل إلةة  تسةةا  الةةرقم  لمناسةة   و ةةتم ترج تهةةا بكم ةةات سةةنة األسةةاسالهن سةةال لمتوسةة  الاتتسةةا  
 .الق اسال العام
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  (وزاناأل )سلع والخدمات األهمية النسبية لل .22
 

 األهمية النسبية ألسعار المستهلك .1222
نفةام اسةتهالك و علة  نتةايل مسة    ألسةعار المسةتهلك باتعتمةا( أوسا  التةرج  )اتتسبت األهم ةة النسةب ة للسةل  والخة مات  ال

أسةةر ، ت ةة   عتبةةر وس  السةةلعة أو الخ مةةة جةةسءا  مةة  سةةلة المسةةتهلك،  37101لع نةةة مةة  األسةةر بلاةةت  1070األسةةر  عةةام 
شةةار  إلةة  أ  اإل جةةار المقةة ر كمةةا تجةة ر اإل . واتتسةة  ب ر قةةة نسةةب ة ل مثةةل جةةسءا  مةة  مايةةة ألةةف وهةةو تجةةم سةةلة المسةةتهلك

خاصةةةة بةةةالرقم عنةةة  اشةةةتقام األوسا  الت  ةةة خل مةةةم  اتتسةةةا  األهم ةةةة النسةةةب ة لمجموعةةةة المسةةةك  ومسةةةتلسماتال للمسةةةك  
 .وللك انسجاما  م  التوص ات ال ول ة سال هلا المجالالق اسال ألسعار المستهلك 

   
 وزان الترجي  المستخدمة في عمليات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار المسبتهلكالجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل 
نفاقو  استهالكللمجموعات الرئيسية بناًء على بيانات   :1010األسرة لعام  ا 

 

 J1القدس قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين أقسام اإلنفاق الرئيسية

 23.67 41.18 34.96 35.02 الموا  الالاي ة والمشروبات المر بة

 4.06 2.32 5.22 4.31 المشروبات الكتول ة والتب 

 6.91 7.09 5.79 6.29 األقمشة والمالبس واألتل ة

 9.28 8.73 8.83 8.87 المسك  ومستلسماتال

 5.42 6.55 4.83 5.36 األثا  والمفروشات والسل  المنسل ة

 3.32 3.08 4.44 3.93 الخ مات ال ب ة

 18.37 7.93 15.33 13.83 النقل والمواصالت

 4.69 3.17 3.46 3.55 اتتصاتت

 2.69 2.39 1.78 2.07 السل  والخ مات الترس ه ة والثقاس ة

 2.51 3.38 3.59 3.39 خ مات التعل م

 2.70 1.65 1.86 1.92 خ مات الم اعم والمقاهال والفنا م

 16.38 12.50 9.91 11.48 سل  وخ مات متنوعة

 100 100 100 100 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

 
الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي ألوزان الترجي  المستخدمة في عمليات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار المسبتهلك 

 :202.األسرة لعام  نفاقوا   بناًء على بيانات استهالكالمنطقة حسب 
 

 األهمية النسبية المنطقة
 0011 فلسطين

 1.59 المفة الارب ة

 1.32 ق األ اس 

 J1 1.17الق س 

 
 األهمية النسبية ألسعار المنتج 12221

كةل مة  اإلنتةاا السراعةال واإلنتةاا الصةناعال خةالل عةام  ب اناتتم اتعتما  عل  ق م المب عات م  اإلنتاا المتلال بناء  عل  
وكللك جرف اتعتما  عل  إتصاءات التجار  الخارج ة لمعرسة تجم الصا رات م  السل  المنتجة متل ا  خالل عام  ،1002
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الق مةةةة نسةةةبة إلةةة   األوسا  الالسمةةةة لكةةةل مةةة  السةةةل  المسةةةتهلكة متل ةةةا  إمةةةاسة إلةةة  السةةةل  المصةةة ر  اتتسةةةا وجةةةرف  ،1002
 سبال للسل  المنتجة متل ا  بلات نسبة السل  المنتجة والمستهلكة متل ا  تس  التوس   النوب .اإلجمال ة للمب عات م  تلك السل 

اتتسةةةا  الةةةرقم الق اسةةةال  وتجةةة ر اإلشةةةار  إلةةة  أنةةةال سةةةال . مصةةة ر  للخةةةاراالللسةةةل  المنتجةةةة و % 0.02، مقابةةةل %0.27 تةةةوالال
م لسةةل  المختلفةةة ولكةة  تةةنتةةاا المتلةةال تةةم اتعتمةةا  علةة  أسةةعار المب عةةات المتل ةةة لاإل ألسةةعار المنةةتل للسةةل  المصةة ر  مةة 

 .نتاا المتلال المص ر للخاراترج تها باتعتما  عل  ق مة اإل
 

المنببتج وزان التبرجي  المسببتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار الجبدول التبالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :1002باعتماد بيانات 

 

جمالياإل درصالم  محليال   األبواب الرئيسية 
 السراعة  39.48 4.98 36.01

 ص   األسماك 0.44 0.01 0.20
  تع    واستاالل المتاجرال 4.49 1.59 2.13

 الصناعة التتو ل ة 58.21 96.23 61.66
 ألسعار المنتج القياسيالرقم  100 100 100

 
 األهمية النسبية ألسعار الجملة 12221

وللك باتعتما  عل  إتصاءات ، ألسعار الجملة اتتسا  الرقم الق اسالتم استخراا أوسا  الترج   المستخ مة سال عمل ات 
اخل اتقتصا  الو نال ع  عام إماسة إل  اإلنتاا السراعال والصناعال   التجار  الخارج ة لمعرسة تجم الوار ات م  السل 

ة لكل م  السل  المستهلكة األوسا  الالسم اتتسا وجرف ، 1001ب انات العام وق  تم تت  ت هل  األوسا  باعتما   ،7224
وبتس  التوس   النسبال للسل    .الق مة اإلجمال ة للمب عات م  تلك السل ستور   نسبة إل  متل ا  إماسة إل  السل  الم

. خاراالمستور   م  الللسل  % 0.40، مقابل %0.40المستهلكة بلات نسبة السل  المنتجة والمستهلكة متل ا  توالال 
تم اتعتما  عل  أسعار  الخارام   ستور  للسل  الم جملةأنال سال اتتسا  الرقم الق اسال ألسعار ال وتج ر اإلشار  إل 

 .خارام  ال الوار اتولك  تم ترج تها باتعتما  عل  ق مة  ستور  المب عات المتل ة للسل  الم
 

 البرقم القياسبي ألسبعار الجملبةوزان التبرجي  المسبتخدمة فبي عمليبات احتسباب الجدول التبالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :1002باعتماد بيانات 

 

 اإلجمالي ردو مستال محليال األبواب الرئيسية
 28.60 12.33 39.53 السراعة 

 0.14 0.01 0.23 ص   األسماك

 0.94 0.53 1.24 تع    واستاالل المتاجرال

 70.32 87.13 59.14 الصناعة التتو ل ة

 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار الجملة

 
 ية النسبية ألسعار تكاليف البناءاألهم .4222

 بالتنسةة م مةة  وسار  األشةةاالومبةةانال العظةةم ا ةةر السةةكن ة السةةكن ة والمبةةانال تةةم اتتسةةا  أوسا  مجموعةةات التكةةال ف للمبةةانال 
كمةا اسةتخ مت الب انةات المتةوسر  للمشةار   اإلسةكان ة ، 1001باتعتما  علة  بعة  المشةار   التةال نفةلتها الةوسار  خةالل عةام 
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ومةة  ثةةم تةةم توس ةة  تكةةال ف المبةةانال المةةلكور  علةة  مجموعةةات والخاصةةة بةةالمجلس الفلسةة  نال لاسةةكا ،  1001خةةالل العةةام 
 .4172وق  تم تت  ت هل  األوسا  باعتما  ب انات العام ، التكال ف الوار   سال اإل ار بشكل نسبال

 

تكباليف وزان التبرجي  المسبتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار يعبرض التوزيبع النسببي أل  الجدول التالي
 :البناء

 

 المجموعة الرئيسية
 التوزيع النسبي

 مباني العظم المباني غير السكنية المباني السكنية

 69.20 65.60 63.61 الخامات والموا  األول ة

 4.30 3.60 2.41 استيجار المع ات واآلل ات

 23.50 24.90 46.31 أجور وتكال ف عمال وأخرف

 0.00 1.20 1.20 نفقات وتكال ف أخرف

شراس ةخ مات مكات  هن س ة   3.00 4.70 4.70 وال

 100 100 100 تكاليف البناءألسعار الرقم القياسي 

 
 مية النسبية ألسعار تكاليف الطرقاأله .1222

بالتنسة م مة  وسار  األشةاال باتعتمةا  علة  بعة  المشةار   المختلفةة تم اتتسا  أوسا  مجموعات التكال ف لل رم بأنواعهةا 
، وم  ثم تم توس   تكال ف ال رم الملكور  عل  مجموعات التكال ف الوار   سةال اإل ةار 1001التال نفلتها الوسار  خالل عام 

 .بشكل نسبال
 

تكاليف وزان الترجي  المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار التوزيع النسبي أل الجدول التالي يعرض 
:الطرق  

 

 طرق زراعية المجموعات
تطوير طرق 
 خارجية

تطوير طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 خارجية

ليف االوزن العام لتك
 الطرق

 60.63 66.10 63.70 62.70 60.60 36.90 الخامات والموا  األول ة

 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 أجور مواصالت

 17.75 13.50 17.50 13.50 14.00 45.00 استيجار مع ات

 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 تكال ف تشا ل مع ات وص انة

 9.92 11.40 8.80 9.80 11.40 7.10 أجور وتكال ف عمال

 7.50 5.00 6.00 10.00 10.00 5.00 أجور وتكال ف متنوعة

 100 100 100 100 100 100 ألسعار تكاليف الطرقالرقم القياسي 

 
 شبكات المياهإنشاء سعار تكاليف األهمية النسبية أل .1222

   الفلسة  ن    باتعتمةةا  علةة  بعةة  لم ةةا  بالتنسة م مةة  اتتةةا  المقةةاولشةةبكات اإنشةةاء تةم اتتسةةا  أوسا  مجموعةةات تكةال ف 
شبكات الم ا  الملكور  إنشاء ، وم  ثم توس   تكال ف 1002المشار   التال نفلها المقاولو  المسجلو  سال اتتتا  خالل عام 

 .عل  مجموعات التكال ف الوار   سال اإل ار بشكل نسبال
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تكباليف وزان التبرجي  المسبتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار الجدول التالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :شبكات المياهإنشاء 

 الوزن النسبي المجموعات

 31.25 الخزانات

 2.50 التفر ات

 13.75 الخرسانة الجاهس  

 10.00 الت    والصل  

 2.50 عمال البناء وال هاناتأ

 1.25 متفرقات 

 1.25 المصار ف ات ار ة 

 68.75 الشبكات 

 6.25 التفر ات

 10.00 موا  ال مم

 8.75 اتسفلت ومنتجاتال

 31.25 مواس ر بالست ك وت   

 8.75 خرفأجور وتكال ف أ

 3.75 المصار ف ات ار ة

 100 شبكات المياهإنشاء ألسعار تكاليف الرقم القياسي 

 
 الصرف الصحيشبكات إنشاء سعار تكاليف األهمية النسبية أل .2222

   الفلسةة  ن    باتعتمةةا  الصةةتال بالتنسةة م مةة  اتتةةا  المقةةاولشةةبكات الصةةرف إنشةةاء تةةم اتتسةةا  أوسا  مجموعةةات تكةةال ف 
شةبكات إنشةاء ومة  ثةم توس ة  تكةال ف ، 1002عل  بع  المشار   التال نفةلها المقةاولو  المسةجلو  سةال اتتتةا  خةالل عةام 

 .لتكال ف الوار   سال اإل ار بشكل نسبالالملكور  عل  مجموعات ا الصرف الصتال
 

تكباليف وزان التبرجي  المسبتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار الجدول التالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :شبكات الصرف الصحيإنشاء 

 الوزن النسبي المجموعات

 15.00 التفر ات

 20.00 موا  ال مم

 7.00 سفلت ومنتجاتالاإل

 25.00 بالست ك وبا و مواس ر 

 8.00 خرفأجور وتكال ف أ

 20.00 المناهل

 5.00  ار ةالمصار ف اإل

 100 شبكات الصرف الصحيإنشاء ألسعار تكاليف الرقم القياسي 

 
 نتاج الصناعيكميات اإل األهمية النسبية ل .2222

 باتعتما  عل ، وللك نتاا الصناعاللكم ات اإل تم استخراا أوسا  الترج   المستخ مة سال عمل ات اتتسا  الرقم الق اسال
  .1002نتاا الصناعال والق مة المماسة لانش ة اتقتصا  ة م  مس  الصناعة للعام ق مة اإل



PCBS : ،4102األسعار واألرقام القياسية 

 

31 
 

نتباج لكميبات اإل وزان التبرجي  المسبتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي الجدول التالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :1002الصناعي باعتماد بيانات 

 

 الوزن النسبي المجموعات الرئيسية
 4.60 التع    واستاالل المتاجر

 80.50 الصناعات التتو ل ة

 14.90 نتاا وتوس   الم ا  والكهرباءإ

 100 نتاج الصناعيالرقم القياسي لكميات اإل 

 
دارة العمل الميداني .22  تنظيم وا 

 وات عة ا  التعل مةات والنمةالا واألسةم الخ ةة المعة   لةللك، باإلمةاسة إلة  إتم تنف ةل عمل ةة جمة  الب انةات والتنسة م م ة ان ا  و 
شةةكل سر ةةم العمةةل الم ةة انال مةة  منسةةم للعمةةل الم ةة انال ومةة راء المكاتةة  سةةال المتاسظةةات وسةةرم  ت . الالسمةةة للعمةةل الم ةة انال

متابعةة والتة ق م لمختلةف سعال ةات شةراف والمهمةة اإل م  ان ة، وق  وسر الجهاس مكات  سال كاسةة المتاسظةات وللةك لمةا تت لبةال
سرا  الفةرم استخ امها كمركس لتجم  أ المشروأل وجو  مكات  سال المتاسظات تكو  قر بة م  مختلف منا م العمل بت    تم

العاملةةة سةةال الم ةة ا  قبةةل وبعةة  اتنتهةةاء مةة  العمةةل ال ةةومال، ت ةة  تةةتم عمل ةةة اسةةتالم وتسةةل م أ وات العمةةل المختلفةةة وتعبيةةة 
 .وكتابة التقار ر ومراجعة وت ق م تص لة العمل ال ومالالنمالا 

 

  :ومصادرها جمع بيانات األسعار
تجم  ب انات األسعار ع   ر م المقابالت الشخص ة بواس ة سر م م  الباتث   الم رب   وللك م  متالت وأسوام الب   

والم ارس لم اعم، ومؤسسات الخ مات العامة ابالتجسية مثل البقاتت، والسوبر ماركت، ومتالت ب   األقمشة والمالبس، و 
ت   تم تصم م استمار  الكترون ة   .ن  المنتجة سال سلس   ، باإلماسة إل  متالت الب   بالجملة والمصاالخاصة واأل باء

سال المفة الارب ة، و تم جم  ب انات كل م  ق األ اس   خاصة باألسعار للمسوح المختلفة تجم  بواس ة األجهس  الكف ة
 .باستخ ام اتستمار  الورق ة J1والق س 

 
تم توم   عنوا  كل مص ر لتسه ل الوصول إل ال م  قبل الباتث  ، وق  روعال توس   هل  المصا ر للم  نة الوات   بت   

أخل أسعار الخمار م  األسوام الشعب ة إماسة إل   سمثال  تم.  مات المتوسر  وتنوأل مستو اتهاتا ال كاسة السل  والخ
 .المعار  المتخصصة سال منا م مختلفة سال الم  نة

 
بأ  تجم  ثال  تسع رات مختلفة للموا  الالاي ة مم  الم  نة الوات  ، وتسع رتا  أو  أسعار المستهلكروعال عن  است فاء 

لتا ر التاصل عل  سعر السلعة أو الخ مة واللي  ظهر م  كثر  تسع ر  وات   لبق ة الموا  بت    راع  سرعة أو وت ر  ا
 .ت اولها

 
تم توس   هل  التسع رات للسلعة الوات   عل  م ار الشهر، وللك بتوس   س ارات المصا ر  اخل الم  نة عل  أربعة أساب  ، 

والفواكال، ست  أسعارها تجم   وم أما بخصو  الخمار  . ات   سال سترات مختلفة م  الشهرل تم رص  األسعار للسلعة الو 
، أما س ما  تعلم بأسعار الجملة س تم جم  تسع ر  وات  لكل سلعة وبشكل ربعال م  الم   المختار ، الثالثاء م  كل أسبوأل

 .نتاجها وبشكل شهري م  الم   المختار جم  تسع ر  وات   لكل سلعة  تم إ أما س ما  خ  أسعار المنتل س تم
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 بت   تجم  م  صرف الصتالرقام الق اس ة لتكال ف البناء وال رم وشبكات الم ا  والسل  وخ مات األكما تم توس   
 . ل  شركات التعه ات التال تخت  بتنف ل تلك المشار   تس  اختصاصهامتالت مختصة لب   تلك السل  باإلماسة إ

 
 عل  مجتم  اله فاقتصا  ة بت    شتمل منشأ   430وبخصو  ب انات كم ات اإلنتاا الصناعال س تم جمعها م  خالل 

وخصوصا  المؤسسات التال لها أهم ة  التال تمارس نشا ا  اقتصا  ا  مم  ق األ الصناعةللرب  جم   المؤسسات الها سة 
م مت لبات جم  الب انات للتاتت يلمس ، وللك تت  تالام  استمار   نمالا ةتصم م ثالث اقتصا  ة كب ر  بت   تم

المقابلة  بأسلو الصناع ة  المؤسساتالصناع ة بت    تم است فاؤها م  قبل أصتا  وم راء  المؤسسات ناتا لبالمختلفة 
 .المس الشخص ة وبواس ة الباتث   المؤهل   والم رب   عل  مفاه م استمار  

 
 وجدولتها البيانات معالجةو  مراجعةتدقيق و  .22

 

  بيانات األسعار معالجةو  مراجعةو  تدقيق .1222
 :بع  عمل ة جم  ب انات األسعار م  كاسة المتاسظات  تم ت ق م ومراجعة هل  الب انات م  خالل

   مراجعة من ق ة لهل  األسعار وللك بالمقارنة م  أسعار السلعة نفسها سال مصا ر أخرف ومتاسظات أخرف وعن
 .اكتشاف خ أ أثناء المراجعة المن ق ة  تم التأك  م  ان ا  م  السعر

  تساب ة ت   تتم مراجعة متوس  أسعار السلعة  اخل المتاسظات والمتوس  العام لجم   المتاسظاتمراجعة. 
 مراجعة م  ان ة لع نة م  األسعار للسل  التال تم جمعها. 

 
 نتاج الصناعي كميات اإل بيانات  معالجةو  مراجعةو  تدقيق  .1222

نفسها م  تم مقارنة هل  الكم ات والق م م  الري س ة بت    نش ة مراجعة من ق ة لكم ات وق م اإلنتاا عل  مستوف األ
م  ان ا  م  الكم ة أو المراجعة المن ق ة  تم التأك  أثناء متاسظات مختلفة وعن  اكتشاف خ أ منش ت صناع ة مختلفة و 

 .الق مة
 

 دخال البيانات وجدولتهاإ 1.2.1
الب انات باستخ ام البرامل المع   لللك تس   ب عة المس ، بع ها  تم  خال مراجعة الب انات وت ق قها،  تم إ بع  اتنتهاء م 

 .ست  الب انات وج ولتها واستخراا النتايل النهاي ة بواس ة الفر م المؤهل سال  اير  األسعار واألرقام الق اس ة
 

 دقة البيانات  .102
بأسةةلو  الع نةةة، وبالتةةالال سةةا  هةةل  األسةةعار والكم ةةات معرمةةة لاخ ةةةاء  1074تةةم جمةة  ب انةةات األسةةعار والكم ةةات للعةةام 

 .تصاي ةاإلتصاي ة واألخ اء ا ر اإل
 

  أخطاء المعاينة .12102
نظةرا  تسةتخ ام الع نةة سةال تنف ةل المسة  ولة س التصةر الشةامل لوتة ات مجتمة  ال راسةة،  تتأثر نتايل المس  بأخ اء المعا نة

عة  القة م التق ق ةة التةال نتوقة  التصةول عل هةا مة  خةالل الب انةات س مةا لةو تةم تنف ةل هةلا المسة  وهلا ما  ةرج  ظهةور سةروم 
التبةا   سةال هةل    سة ، تبة   بةأوم  خالل اتتسةا  التبةا   ألهةم السةل  األساسة ة ال اخلةة سةال الم باستخ ام التصر الشامل،

ت   أشةارت النتةايل الة  وجةو  تبةا   عةالال س هةا و عةو  السةب  سةال للةك والموس البن ور   ما ع ا سلعتالالسل  منخف  ج ا ، 



PCBS : ،4102األسعار واألرقام القياسية 

 

34 
 

 اتتسةةا تةةم  وقةة  ،1074الرابةة  مةة  العةةام الثالةة  و وخاصةةة سةةال الربةة   1074ا خةةالل العةةام مالتلبةةل  الكب ةةر سةةال أسةةعارهالةة  
ة وتسةةةةا  التبةةةةا   الفلسةةةة  ن ة ألسةةةةبا  لات عالقةةةةة بتصةةةةم م الع نةةةة للسةةةةل  الري سةةةة ة والنشةةةةر علةةةة  مسةةةةتوف المنةةةةا مالتبةةةةا   
 .  هناك صعوبة سال النشر عل  مستوف المتاسظة نظرا  لع م توسر األوسا المختلفة، ت   أ تللمؤشرا

 
  أخطاء غير المعاينة .12102

سهال ممكنة الت و  سال كل مراتل تنف ل المشروأل، خالل جم  الب انات أو إ خالها والتال  مك   معا نةخ اء ا ر الأأما 
 :بما  لال إجمالها

 ب ت جم   المصا ر المختار  لهلا العام تعاونا  كب را  م  الباتث   الم  ان    ت   لم تظهةر أ ةة أ: أخ اء ع م اتستجابة
 .تالة رس  هلا العام

 هةةلا النةةوأل مةة  األخ ةةاء سقةة  اتخةةلت إ ار   لتفةةا يو : والمرتب ةةة بةةالمبتو  والباتةة  ومةة خل الب انةةات أخ ةةاء اتسةةتجابة
 :جموعة م  اإلجراءات الكف لة بتقل لها إل  أ ن  مستو اتها وق  تمثلت هل  اإلجراءاتالمشروأل م

ف المس  وسر ة الب انات كثر م  س ار  للمص ر الوات  لشرح أه اخص   أس ما  تعلم بالمبتو  سق  تم ت. 7
 .م   قة الب انات، هل  الس ارات لمصا ر الب انات ساهمت سال تعس س العالقة والتعاو  والتتقم المستوسا 

 الب انةةاتتةم اتخةال مجموعةةة مة  اإلجةراءات التةال مةة  شةأنها تعس ةس  قةة  سقة س مةا  تعلةم باألخ ةاء المرتب ةة بالباتةة ،  .1
 :بما  لال، وق  تمثلت هل  اإلجراءات خالل عمل ة جم  الب انات م  الم  ا 

  المؤهةةل العلمةةال والكفةةاء  وتق ةة م البةةاتث  ، ت ةة  تةةم تةة ر   البةةاتث    س  الم ةة ان    علةة  أسةةا اخت ةةار البةةاتث متةة
الم ةةة ان   نظر ةةةا  وعمل ةةةا  علةةة  اتسةةةتمار ، باإلمةةةاسة إلةةة  اللقةةةاءات التلك ر ةةةة التةةةال أجر ةةةت مةةة  البةةةاتث   والتعةةةام م 

 .التوم ت ة تول المس 
واتسةةاقها، تةةم اتخةةال مجموعةةة مةة   الب انةةاتأجةةل التتقةةم مةة  جةةو    مةة و   خةةال تعلةةم باألخ ةةاء المرتب ةةة باإل س مةةا .3

خةةةالل عمل ةةةة معالجتهةةةا الورق ةةةة  عةةةة باسةةةتخ ام اتسةةةتمار المجمو  الب انةةةاتاإلجةةةراءات التةةةال مةةة  شةةةأنها تعس ةةةس  قةةةة 
 :بما  لال، وق  تمثلت هل  اإلجراءات وتوسبتها

 علةة  هم بشةةكل كامةةل بتةة ر اخت ةةار مةة خلال الب انةةات مةة  لوي اتختصةةا  سةةال مجةةال البرمجةةة والكمب ةةوتر وتةةم  تةةم
 .برنامل اإل خال

   مةة  اتسةةتمارات الم خلةةة للتأكةة  مةة  ق ةةام المةة خل % 70لتةةوالال ( ستةة  بعةة  اإل خةةال)تةةم إجةةراء إعةةا   إ خةةال
  .لهلا الفت % 700بت خالها بشكل صت   وم ابم م  ما جاء سال بنو  اتستمار ، وكانت النت جة م ابقة 

  ة وتم ستصها ومراجعتها م  قبل إ ار  المشةروأل، وللةك قبةل الشةروأل باسةتخراا تم استالم ملفات بالب انات الم خل
النتةةةايل، ت ةةة  قامةةةت إ ار  المشةةةروأل بمجموعةةةة كب ةةةر  مةةة  الفتةةةو  التةةةال تبةةة   من ق ةةةة وتةةةراب   الب انةةةات، ومةةة  

ت بةة   األمثلةةة علةة  هةةل  الفتةةو ، مقارنةةة الب انةةات للشةةهر التةةالال مةة  ب انةةات الشةةهر السةةابم، ومقارنةةة الب انةةا
 .المصا ر، ومقارنة الب انات ب   المتاسظات

أما الب انات المجموعة بواس ة األجهس  الكف ة سق  تم ت ب م قواع  ت ق م وست  آلال تتسام الب انات علة  مسةتوف  .4
 .السلعة

 

 دارة المشروع لرفع جودة البياناتإجراءات أخرى اتخذتها إ 1.10.1
 .بع  أ   ققت م  قبل البات إعا   ت ق م اتستمارات بشكل كامل  .7
 ات سن ة أخرف لرس  جو   الب اناتإجراء .1
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  معالجة الموسم ة وتق  ر أسعار األصناف ا ر المتوسر: 
وللةةك لتسةةا  مناسةة   األسةةعار  سلسةة    نةة را تتةةت كةةل مجموعةةة عةة   مةة  األصةةناف الشةةايعة اتسةةتعمال سةةال 

وبال ب  ت ب  م  تت    مواصفات هل  األصناف وللك  . الوات    اخل المجموعة السلع ةواعتبارها ممثلة للسلعة 
لعةة م اخةةتالف النوع ةةة أو المواصةةفات عنةة  اسةةت فاء األسةةعار، لكةة  المشةةكلة التةةال  ةةتم مصةةا ستها أت انةةا هةةال  مةةمانا  

مةةا تظهةةر سةةال الخمةةروات والفواكةةال ت ةة  لكةةل  عةة م تةةوسر أسةةعار لةةبع  السةةل  وللةةك بسةةب  الموسةةم ة والتةةال االبةةا  
سلعة موسم مع   أو ربما بسب  اختفايها لفتر  ما م  مص ر مع   أو م  كل المصا ر وم  المتوق  ظهورها مر  

، كللك هو التال بالنسةبة للمصةا ر ت ة  أ  بعة  المصةا ر تالةم لفتةر  قصة ر  ألي سةب  (اختفاء مؤقت)أخرف 
 .م  األسبا 

 

وهةةال عمل ةةة تقةة  ر  (Group Relative Method)جةةة مثةةل هةةل  التةةاتت ب ر قةةة علم ةةة تسةةم  لةةلا  ةةتم معال
ف لهةةل  األسةةعار علةة  أسةةاس التا ةةر سةةال أسةةعار بةةاقال المصةةا ر بالنسةةبة لةةنفس الصةةنف سةةال تالةةة عةة م تةةوسر صةةن

للةةك  وأمةةا سةةال تالةةة إاةةالم مصةة ر بأكملةةال بصةةفة مؤقتةةة س ةةتم تقةة  ر جم ةة  أسةةعار . السةةلعة سةةال جم ةة  المصةةا ر
المص ر عل  أسةاس التا ةر سةال أسةعار المصةا ر التةال تشةترك سةال نفةس األصةناف التةال تجمة  مة  هةلا المصة ر، 
وم  التاتت التال واجهها المسة ، األصةناف والمصةا ر الخاصةة بالفواكةال والخمةروات وكةللك المصةا ر الخاصةة 

 .بالمالبس والتفص ل
 

 معالجة اختفاء أصناف السل  والمصا ر: 
شار  إلة  أ  سةلة السةل  والخة مات التةال تةم اخت ارهةا والتةال أ لةم عل هةا سةلة المسةتهلك ا ةر ثابتةة ولكنهةا  نباال اإل

هلا باإلماسة إلة  مةا  سةتج  مة  سةل  ج  ة  ، وعل ةال ت بة  مة  . بتا ر أنما  وألوام المستهلك  تتا ر عبر السم  
 ، سعنة  التأكة  مة  أ  بعة  أصةناف السةل  قة  تا  ر السل  وال جا  سل  ب  لةة بمنهج ةة خاصةة تسةتب ال هةل  السةل

اختفةت بشةكل نهةايال  ةةتم عنة ها اتسةتب ال بأصةةناف ج  ة   مشةابهة لهةا مةة  ت ة  النةوأل أي أنهةةا تنة را تتةت نفةةس 
السلعة وتةتم عمل ةة اإلتةالل باخت ةار الصةنف الج  ة  الةلي لةال نسةبة إقبةال كب ةر  مة  قبةل المسةتهلك  ، و قة ر سةعر 

 :باستخ ام ثال   رم إتصاي ة وهال كالتالال األساس للصنف الج   
 

  ر قة المقارنة المباشر : 

 تم استخ ام هل  ال ر قة سال تالة تا ر بل  المنشأ لصنف السلعة م  ثبات مواصفات الصنف كةالوس  والمكونةات  
عنةة  ( مةةةالق  )وعةة م وجةةو  تا ةةر سةةال السةةعر بةة   الصةةنف   وسةةال هةةل  التالةةة  ةةتم اسةةتخ ام أسةةاس السةةلعة المختف ةةة 

 .اتتسا  الرقم الق اسال للسلعة الب  لة
 

اسةةتخ ام هةةل  ال ر قةةة أ ت إلةة  المتاسظةةة علةة  التمث ةةل الصةةت   لسةةلة المسةةتهلك الفلسةة  نال وعةة م تةةأثر المؤشةةر 
 .بتا ر منشأ الصنف

  

 ر قة الت اخل السمنال  : 

هل  ال ر قة سال تالة توسر أسعار للصنف التالال م  ظهور صنف ج    سال نفس الفتر  بت   أ  صنف  متستخ 
السلعة التالال شارف عل  اتختفاء أو سق  خاص ة التمث ل بالنسبة للمستهلك وق   ؤ ي إلة  انخفةا  سةعر  بشةكل 

 :كب ر ج ا للا  تم اخل الصنف الج    وتق  ر سعر أساس لال بالص اة التال ة
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 :حيث

 bN  =    سعر األساس للسلعة الج. 
  bP  =سعر األساس للسلعة الق  مة. 
1tP  =سعر السلعة الج     سال الشهر السابم   . 
 10P= سعر السلعة الق  مة سال الشهر التالال. 

هةل  ال ر قةة أ ت إلةة  مواكبةة الت ةةور والتا ةر للسةةل  ال اخلةة سةةال سةلة المسةةتهلك الفلسة  نال وعكةةس المؤشةر للواقةة  
 .م  خالل إتالل السل  الت  ثة متل الق  مة

 

 ر قة الرب  السمنال  : 
وظهةور صةنف آخةر بة  ل سةال األشةهر الالتقةةة تسةتخ م هةل  ال ر قةة سةال تالةة اختفةاء صةنف السةلعة سةةال شةهر مةا 

 :وبالتالال  ستب ل الصنف الق  م بالصنف الج    و تم تق  ر سعر األساس للصنف الج    باستخ ام الص اة التال ة

10

*




P

PP
N cb

b 

 
 :حيث

 bN  =    سعر األساس للسلعة الج. 
  bP = سعر األساس للسلعة الق  مة. 
  cP  =سعر السلعة الج     سال الشهر التالال. 
10P  =سعر السلعة الق  مة سال الشهر السابم. 

ن ةة، م  خالل استخ ام هل  ال ر قة  ةتم المتاسظةة علة  من ق ةة وجةو   الةرقم الق اسةال ألسةعار المسةتهلك عبةر السالسةل السم
 .وع م تأثر ق م الب انات باختفاء صنف مع   م  السوم وبالتالال ع م انتراف المؤشر ع  مسار  بسب  اختفاء الصنف

 
إ ار  المشةةروأل الع  ةة  مةة  التةةاتت التةةال واجهةةت المسةة  مةة  خةةالل ال ةةرم العلم ةةة السةةابقة، ومةة  هةةل  التةةاتت  توقةة  عالجةة

 .التا ر سال نوع ة األجهس  الكهرباي ة واأل وات المنسل ة، وكللك األصناف والمصا ر الخاصة بالمالبس واألتل ة
 

  مقارنة البيانات .112
، وكةللك مة  الب انةات الخاصةة بالسةل  ملةةمس  م  ب انات إتصاءات أسةعار المنةتل والجتم إجراء بع  المقارنات لب انات ال

السراع ةةة التةةال تتةةوسر مةة  وسار  السراعةةة، باإلمةةاسة إلةة  مقارنةةة أسةةعار المتروقةةات والوقةةو  التةةال تصةة ر عةة  ه يةةة البتةةرول 
ر المتروقةةةات، ب نمةةةا كةةةا  هنةةةاك س مةةةا  خةةة  أسةةةعا% 700الفلسةةة  ن ة بشةةةكل شةةةهري، وكانةةةت نت جةةةة هةةةل  المقارنةةةة م ابقةةةة 

 . وللك  عو  ألسبا  اخت ار الع نة س ما  خ  أسعار السل  السراع ة،% 0اختالف ت  تجاوس 
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 مالحظات فنية أخرى  11.1
هناك مجموعة م  المالتظةات الفن ةة الهامةة والتةال  جة  أخةلها بعة   اتعتبةار عنة  ات ةالأل علة  هةلا التقر ةر، وهةال علة  

 :  الالتال والنت
لم  تم تصر المصا ر سال الر ف والمخ مات، بسب  ع م توسر األوسا  الترج ت ة عل  مستوف الر ةف والمخ مةات، وتةم  .7

، وتةةم توس ةة  مصةةا ر جمةة  J1اتكتفةةاء باخت ةةار المصةةا ر مةة  المةة   الري سةة ة سةةال المةةفة الارب ةةة وق ةةاأل اةةس  والقةة س
 :كالتالال  ة سال متاسظات سلس   الب انات عل  الم   الري س

 .الخل لو  ب ت لتم، أر تا، رام اهلل، نابلس، قلق ل ة، جن  ،  ولكرم، :الضفة الغربية
 .اس  وجبال ا، خا   ونس ورس ،   ر البل  والنص رات :قطاع غزة
 .7241وهو للك الجسء م  متاسظة الق س اللي ممتال إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للمفة الارب ة عام : J1القدس

ظهرت بع  تاتت تا ر سال أنواأل مصا ر الب انات عن  التنف ل الم  انال للمس ، مثل تا ر نشا  بعة  المصةا ر أو  .1
إاالم المص ر بصةور   ايمةة أو مؤقتةة، وقة  تةم التعامةل مة  مثةل هةل  التةاتت مة  خةالل ال ةرم اإلتصةاي ة العلم ةة، 

 .التوص ات ال ول ة تتباألبباإلماسة إل  تت    السل  تس  تا ر النوع ة أو الكم ة 
تةةةم تبو ةةة  الب انةةةات وسةةةم مةةةا نصةةةت عل ةةةال التوصةةة ات ال ول ةةةة باسةةةتخ ام التبو بةةةات المعتمةةة  ، سقةةة  تةةةم اعتمةةةا  توصةةة ات  .3

أمةةةا بالنسةةةبة لجةةة اول األرقةةةام الق اسةةة ة  . COICOPالتسةةةابات القوم ةةةة بشةةةا  تبو ةةة  مجموعةةةات المسةةةتهلك باسةةةتخ ام 
بنةةةاء وال ةةةرم وشةةةبكات الم ةةةا  والصةةةرف الصةةةتال سقةةة  اعتمةةة ت التصةةةن ف الق اسةةةال ألسةةةعار المنةةةتل والجملةةةة وتكةةةال ف ال

 ISIC – 4).)الصناعال ال ولال 

نفةام األسةر عنة  اشةتقام تج ر اإل .4 شةار  إلة  أ  اإل جةار المقة ر للمسةك  الفعلةال تةم اسةتثنايال مة  نتةايل مسة  اسةتهالك وال
 ةتم تمث ةل للةك سةال تسةا  الةرقم الق اسةال ألسةعار المسةتهلك األوسا  الخاصة بالرقم الق اسال ألسعار المستهلك وعل ال ت 

 .مم  مجموعة المسك  ومستلسماتال

نتةةاا المتلةةال تةةم اتعتمةةا  علةة  أسةةعار المب عةةةات سةةعار المنةةتل للسةةل  المصةة ر  مةة  اإلعنةة  اتتسةةا  الةةرقم الق اسةةال أل .0
 .المص ر للخارا نتاا المتلالم ترج تها باتعتما  عل  ق مة اإلالمتل ة للسل  المختلفة ولك  ت

عنةة  اتتسةةا  الةةرقم الق اسةةال ألسةةعار الجملةةة للسةةل  المسةةتور   مةة  الخةةارا تةةم اتعتمةةا  علةة  أسةةعار المب عةةات المتل ةةة  .9
 .للسل  المستور   ولك  تم ترج تها باتعتما  عل  ق مة الوار ات م  الخارا
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 1014خالل العام  تباين ألهم السلعالحساب   
 

 الخطأ المعياري التقديرات الوصف
59%  فترة الثقة  

 الخطأ النسبي 
 الحد األعلى  الحد األدنى

 0.02 11.81 11.03 0.20 11.42 كام 7 - أمر كا – أنكل بنس - أرس تبة  و لة

 0.01 152.86 149.72 0.80 151.29 كام 91 – إسراي ل – س رو –  ت   أب   ت فا

 0.00 3.85 3.83 0.01 3.84 كام 7 - متلال  – خبس اب   كماا

 0.00 48.15 47.30 0.22 47.72 كام 7 - متلال –لتم عجل  اسا 

 0.01 16.36 15.58 0.20 15.97 كام 7 -متلال – جاا  اسا  و  الر ش 

 0.00 96.15 94.62 0.39 95.39 كام 4.2 - سرنسا  –ن  و  -تل   مجفف 

 0.02 17.57 16.17 0.35 16.87 كام 4 -متلال –ب    جاا 

 0.00 28.51 28.08 0.11 28.30 لتر 7 -متلال –س ت س تو  

 0.07 5.30 3.98 0.33 4.64 *كام 7 - إسراي ل – موس كب ر التجم

 0.03 7.49 6.64 0.22 7.06 كام 7 – إسراي ل – تفاح اتمر

 0.07 3.83 2.87 0.24 3.35 *كام  7 - متلال – بن ور  تماموت

 0.06 3.47 2.77 0.18 3.12 كام  7 – متلال –خ ار تماموت 

 0.03 2.82 2.51 0.08 2.66 كام 7 -إسراي ل  -ب ا ا تبة متوس ة التجم 

 0.01 3.50 3.36 0.04 3.43 كام 7 -هولن ا -كر ستال  -سكر اب   ناعم 

 0.01 1.50 1.44 0.02 1.47 كام 7 -إسراي ل -س رست ت بل  -مل   عام اب   

 0.01 20.41 20.00 0.11 20.21 س جار  - متلال -مبلايرا – سجاير

 0.01 71.69 69.50 0.56 70.60 كام 74 -متلال –اس وانة ااس 

 0.01 6.66 6.52 0.04 6.59 لتر 7 – اسراي ل –سوتر للت سية 

 0.01 7.31 7.11 0.05 7.21 لتر 7 -اسراي ل  -ممتاس  62بنس   

 0.01 141.59 138.24 0.85 139.92 ام - متلال –مصن  متل ا  47له  ع ار
 

 .1074الراب  م  العام و  الثال  وخاصة خالل الرب ل  الكب ر اللي تصل سال أسعارهما إل  التلب 1074خالل العام  والموس البن ور  رتفاأل الخ أ النسبال سال أسعار سلعتال عو  ا*
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 ال الفصل الث
 

والمصطلحات المفاهيم  
 

 :التضخم
 :اآلت ةو تس  التمخم وسقا  للمعا لة . ستوف العام لاسعار سال  ولة ماالمستمر والملموس سال الم رتفاألهو اإل

مع ل التمخم





)1(*100

1t

t          ت :t
 . مثل المستوف العام لاسعار سال ستر  المقارنة 

                                                    1t
 . مثل المستوف العام لاسعار للفتر  السابقة 

 

 :الرقم القياسي لألسعار
 .السل  والخ مات ب   سترت   سمن ت   وس لة إتصاي ة لق اس التا رات التاصلة عل  أسعار هو

 

 :القوة الشرائية للنقود
 .النق كم ة السل  والخ مات التال  مك  التصول عل ها بوت   هال 

 

 :السبير معادلة
المقارنةةة  ستةةر هةةال معا لةةة ر امةة ة ومةةعها عةةالم اإلتصةةاء تسةةب ر تتتسةةا  األرقةةام الق اسةة ة لاسةةعار وللةةك بقسةةمة أسةةعار 

 .األساس ستر بكم ات  وبالترج  األساس،  ستر عل  أسعار 
  

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك
ة تسم  ستر  سال أسعار السل  والخ مات مم  سلة المستهلك ب   ستر  سمن  تصاي ة لق اس التا راتوس لة إهو عبار  ع  

 . خرف تسم  ستر  األساسالمقارنة وب   ستر  أ
 

  :سعر المستهلك
 .هو السعر اللي   سعال المستهلك األسري مقابل تصولال عل  سلعة أو خ مة لالتت اجات األسر ة

 

 :سعر المنتج
 لتالا راسعاأل ابةأنه( SNA 93)التسابات القوم ة  نظام سال توص ات األمم المتت   بشأ  تالمنتل كما ور  راسعأ عرفت

المنتل م  المشتري لقاء وت   م  سلعة أو خ مة، مخصوما  منال مر بة الق مة المماسة، أو أ ة مراي  مقت عة  ا تلقاه
 .أخرف توم  عل  ساتور  المشتري، وا ر شاملة أ ة تكال ف نقل

 

 :الجملةسعر 
المسةتعمل   سةال المجةاتت  إلة  أوتجةار التجسيةة  إلة المسةتعملة  أوللسةل  الج  ة   ( الب ة   و  تتو ةل)إعا   الب    سعر اله

السماسةةةر  سةةةال شةةةراء  أوالق ةةةام بةةة ور الةةةوكالء  أوالمهن ةةةة لا ةةةرهم مةةة  تجةةةار الجملةةةة،  أوالمؤسسةةة ة  أوالتجار ةةةة  أوالصةةةناع ة 
 .جور النقلأر الجملة مر بة الق مة المماسة و ب عها لهم، و شمل سع أوالشركات  أو األشخا البماي  لتسا  هؤتء 
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 :فترة األساس
 .هال الفتر  السمن ة التال  تم مقارنة الفتر  الجار ة بها

 

 :سلة المستهلك
 .هال المجموعة التق ق ة للسل  والخ مات التال  قوم المستهلك باإلنفام عل ها لاارا  المع ش ة

 

 : رجي أوزان الت
 اخل سلة المستهلك أو ب   مكونات الرقم الق اسال، وتستخ م سال العمل ات التساب ة  هال األهم ة النسب ة للسل  والخ مات

 .للرقم الق اسال
 

 :أسعار فترة األساس
 .هال أسعار السل  والخ مات سال ستر  ما والتال  تم مقارنة األسعار الجار ة بها

 

 (مؤشر) :في الرقم القياسي نسبة التغير
سال  تتس  بقسمة الرقم الق اسال لفتر  ما عل  الرقم الق اسال لفتر  المقارنة ممروبا  وهال مق ار التا ر عل  الرقم الق اسال، و 

 .ماية ثم  رح ماية
 

 :معامل التحويل
مختلفة بت   هو مق ار  ستخ م سال توت   ستر  األساس لسلسة م  األرقام الق اس ة متسوبة باتستنا  إل  سترات أساس 

 .تصب  قابلة للمقارنة
 

 :الوحدة اإلحصائية
 الوت  : م  الوت ات اإلتصاي ة ري س  نوع   ( SNA 93) الصا ر ع  األمم المتت   القوم ةنظام التسابات   عرف

وهال ك ا  اقتصا ي قا ر بتكم ما لال م  تقوم عل  امتالك األصول وتتق م الخصوم  .والمنشأ المؤسسة  -التنظ م ة 
  .واترتبا  بأنش ة اقتصا  ة والتعامل بصفقات م  أ راف أخرف

 

 : الرئيسي النشاط االقتصادي

الة ولال الموتة  لانشة ة اتقتصةا  ة و سةهم  التصةن فتس   أجلالهو  ب عة العمل اللي تمارسال المؤسسة واللي قامت م  
 .تع   األنش ة  اخل المؤسسة الوات   تالةبأكبر ق ر م  الق مة المماسة سال 

 

 : اإلنتاج
والتال  تم خالل ستر  سمن ة مت    بق مة المنتجات النهاي ة م  السل  والخ مات المنتجة م  قبل منشأ  ما  اإلنتاا قاس 

و شمل . اللاتال اإلجمالاللاا ات التكو   الرأسمالال الثابت  أوستهالك لات ا  أخرف ألارا  اتاستخ امها م  قبل وت ات 
، واألخ ر  تعنال المنتجات التال تستارم وقتا   و ال  "بالمنتجات تتت التشا ل"السل  النهاي ة، وما  سم  : اإلنتاا سيت  

وتق ر ق مة معظم السل  سال اللتظة التال تكتمل س ها العمل ة .  ، مثل الق عا  التال ترب  لللب  واألعمال اإلنشاي ةإلنتاجها
، (كما هو التال سال المنتجات تتت التشا ل)اإلنتاج ة، ا ر أ  عمل ة إنتاا بع  السل  ق  تمت  لتتجاوس الفتر  المتاسب ة 

والمتاص ل السراع ة  نشاءاتاإل أعمالوهنا  تم تق  ر ق مة هل  المنتجات وتسج لها سال تلك الفتر  المتاسب ة، مثال للك 
 .الشتو ة
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PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014االسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199670.8468.8369.0570.3270.0170.8970.1970.9671.3271.9171.8971.7273.021996

199775.8673.8374.9774.9075.8674.8775.2676.1276.5176.8176.8176.9777.481997

199880.1078.8578.5777.9877.7678.4478.3878.7779.2280.8083.1084.3184.991998

199984.5485.8384.5984.4483.4183.3783.7284.0083.5783.7385.1685.5487.091999

200086.9087.2287.4687.2686.6886.8986.9286.7785.9686.6086.6786.8487.582000

200187.9787.3487.3987.8388.0787.7287.7987.7787.2588.2188.2088.8589.192001

200292.9989.9790.4691.0592.2892.3093.0193.8793.9994.7794.8994.3594.932002

200397.0895.3595.5397.1997.6097.1497.3496.4796.1197.7097.7798.2698.532003

2004100.0099.5699.8999.48100.0299.4999.3999.4899.5499.8499.96100.96102.392004

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

2011102.88101.95102.39102.34102.31102.05102.19102.57102.75103.48103.67104.20104.632011

2012105.74105.15105.27105.53105.28105.07104.17104.59106.18107.68107.04106.44106.432012

2013107.56107.63107.12106.59106.49106.59106.98107.25107.65108.14109.02107.94109.322013

2014109.42109.63109.40109.33108.48107.61107.99109.65110.23110.42109.82109.91110.622014

100Chaining Coefficient: 1.2900 Base: Average 2010 = 100 = 2010 بأساس متوسط عام 1.2900: معامل التحويل

2014 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في فلسطين، : 1 جدول 

Table 1: Consumer Price Indices in Palestine, 1996 - 2014

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Price and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199669.3866.9468.7470.0168.4168.6468.2069.4469.4370.1470.3670.5371.681996

199774.2272.5273.3773.7274.0873.9973.9174.2674.7875.0775.0274.7475.151997

199877.8876.6776.8076.0375.6576.7376.7376.1276.5378.0680.9081.9582.441998

199982.9483.0182.3982.7381.5881.6881.8482.2682.4882.5483.8584.9885.981999

200085.6086.3386.8385.1684.8184.8585.1985.0184.4785.5085.7285.8187.472000

200187.8486.5787.0487.2387.5286.8986.9587.0387.5889.0688.9689.4789.842001

200293.1890.6391.0691.4393.0591.6392.8793.6394.0794.9095.0994.7095.112002

200397.1995.1796.1197.8398.7597.1197.4496.2096.1797.4897.6998.1898.132003

2004100.0098.83100.0499.65100.9399.7199.0899.05100.2299.6999.78100.60102.422004

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

2011103.54102.58102.70102.51102.68102.15103.16103.30103.47104.38104.42105.14106.042011

2012107.77106.29106.40106.66106.79106.98105.82106.37108.75111.14110.20108.90108.922012

2013111.11110.17109.33109.02109.17110.22110.50111.22111.53112.42114.20111.84113.672013

2014112.44113.03112.77112.61112.20111.26111.50112.41112.45112.68112.43112.74113.212014

2014 - 1996، *األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 2 جدول 

Table 2: Consumer Price Indices in the West Bank*, 1996 - 2014 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average

.The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967*.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

100Chaining Coefficient: 1.2667 Base: Average 2010 = 100 = 2010 بأساس متوسط عام 1.2667: معامل التحويل
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PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199676.3974.0974.3876.4574.7576.2375.1376.4877.3177.9477.7277.5078.751996

199782.5780.1982.2282.0081.7981.1681.3182.5384.1083.8283.4884.0984.201997

199887.4385.4185.7585.3086.0186.1086.0085.9086.6187.8890.9791.1392.071998

199990.9193.0792.1692.2990.0588.8089.8989.9188.9989.7791.6791.3393.051999

200093.6193.3094.8095.8295.9594.5293.5192.8292.1092.4592.4592.8692.702000

200192.6592.9792.8993.7193.1895.1992.7992.2391.7691.2791.2692.5192.092001

200294.5892.9193.5294.1694.5394.4594.0793.9095.4895.7995.8795.5894.672002

200396.9295.5395.2097.0197.4797.3497.5896.4095.9797.0297.0097.9698.562003

2004100.00100.07100.4599.9599.75100.04100.4799.0199.1599.8399.85100.45100.992004

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

2011100.57101.43102.30101.44100.8799.6499.3799.4999.47100.44100.46100.82101.152011

2012101.06101.39101.59101.90101.87100.9599.97100.03100.38101.69100.77100.43101.712012

2013100.29102.28101.86101.56100.8299.0798.8299.4299.5499.68100.5999.34100.482013

2014103.14103.43103.36103.28101.47100.39101.26104.44105.57104.79102.98102.88103.872014

100Chaining Coefficient: 1.3179 Base: Average 2010 = 100 = 2010 بأساس متوسط عام 1.3179: معامل التحويل

2014 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في قطاع غزة، : 3 جدول 

Table 3: Consumer Price Indices in Gaza Strip, 1996 - 2014 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199670.5467.8969.1470.0370.2170.7570.4970.2670.9671.4671.6071.3072.371996

199775.4673.3073.8574.2474.8574.5475.0976.0076.1076.5476.6476.9377.491997

199880.4279.0178.4978.2778.1578.9078.7979.3179.5481.1983.0184.8785.471998

199985.0185.9884.6084.1583.5283.7384.1485.0484.7484.7785.5186.7487.211999

200086.9786.9186.8187.1986.2487.1886.8487.3386.3687.2787.0687.5586.902000

200186.7586.1886.5386.7086.9386.5586.7487.0586.1186.8386.8387.0887.452001

200290.9088.0988.7088.9789.9390.6090.3091.9891.5092.5592.7192.1593.312002

200395.7793.1294.4494.9994.9495.6495.6495.7095.0497.2996.8797.3298.242003

2004100.0098.8998.5698.8699.5499.4799.2699.9399.32100.32100.71101.87103.272004

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

2011104.13102.69102.83103.67103.66103.68103.76104.30104.61104.77105.02105.26105.382011

2012107.50106.41106.73106.96106.67106.75106.07106.27107.94109.52109.01108.97108.702012

2013109.44109.17108.62107.87107.64108.10109.09109.32110.18110.47110.87110.21111.772013

2014113.65113.92113.75114.04113.62113.16112.80113.59113.38113.67114.12113.49114.262014

2014 - 1996 ،**J1  األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس: 4جدول
Table 4: Consumer Price Indices  in Jerusalem J1**, 1996 - 2014 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average

.Those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967**.1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ** ع

100Chaining Coefficient: 1.28.74 Base: Average 2010 = 100 = 2010 بأساس متوسط عام 1.2874: معامل التحويل
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PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

71.843.9076.226.1079.614.4593.3517.2696.713.60Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

70.146.4771.932.5675.514.9881.137.4489.199.93Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.4892.740.5196.233.76Textiles, clothing and footwear-91.860.2792.710.9392.27األقمشة والمالبس واألحذية

0.73Housing-2.3095.837.6495.13-87.5411.3791.124.1089.02المسكن ومستلزماته

 0.9490.866.4997.427.21Furniture, household goods-0.6285.32-0.0686.14-86.68األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.35Medical care-0.6492.714.8399.447.2599.09-89.012.1688.44الخدمات الطبية

2.64Transportation-0.57100.078.0197.43-88.096.3393.185.7992.65النقل والمواصالت

0.90Communications-96.953.66101.024.20102.371.33103.010.62102.08االتصاالت

0.2896.151.3998.262.19Recreational, cultural goods & services-1.4294.83-0.6495.10-96.47السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.5994.344.42Education-1.6590.35-91.050.6092.401.4990.88خدمات التعليم

77.195.6578.321.4781.904.5792.5012.9496.874.73Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

85.893.1589.424.1090.030.6991.001.0895.064.46Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

80.704.1183.803.8485.361.8693.809.8996.392.75All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

20052006200720082009

2014 - 2005 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 5 جدول 

Table 5: Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

1003.40102.402.40104.582.12105.420.80105.810.37Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

10012.13106.226.22114.537.82128.6912.37143.8811.80Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.88Textiles, clothing and footwear-0.66104.33-1003.92104.604.60105.961.30105.26األقمشة والمالبس واألحذية

1005.12102.952.95106.973.91111.083.84114.753.31Housingالمسكن ومستلزماته

 1.06Furniture, household goods-0.03101.261.29103.001.71101.90-1002.6599.97األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

1000.92101.331.33104.433.06106.211.70115.468.71Medical careالخدمات الطبية

2.86Transportation-0.74103.25-1002.64104.784.78107.082.20106.29النقل والمواصالت

2.57Communications-0.2797.80-2.04100.390.39100.640.26100.37-100االتصاالت

1.75Recreational, cultural goods & services-0.55100.11-1001.77101.211.21102.461.24101.90السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

1006.00102.102.10107.685.47115.166.95115.210.05Educationخدمات التعليم

1003.23105.895.89110.023.90114.053.67119.204.52Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

1.33117.018.55Miscellaneous goods and services-1005.20103.993.99109.255.06107.80سلع وخدمات متنوعة

1003.75102.882.88105.742.78107.561.72109.421.73All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

Major Groups of Expenditure

2014 - 2005 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: (تابع) 5 جدول 

Table 5 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20102011201220132014
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PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

73.173.7678.367.1080.372.5794.5817.6895.470.94Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.0186.1013.72Al choholic Beverages and tobacco-70.036.6374.386.2275.721.8075.72المشروبات الكحولية والتبغ

4.34Textiles, clothing and footwear-5.98102.682.3298.22-2.66106.745.99100.35-100.71األقمشة والمالبس واألحذية

2.10Housing-85.5715.7386.611.2287.310.8096.7910.8694.75المسكن ومستلزماته

 2.89Furniture, household goods-0.27100.430.43100.980.56104.423.40101.41-99.99األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.66Medical care-93.093.2895.682.7998.933.4099.280.3598.62الخدمات الطبية

2.88Transportation-2.96100.617.0397.71-89.225.4396.868.5694.00النقل والمواصالت

0.19Communications-96.233.79101.545.52101.950.40102.430.46102.23االتصاالت

1.37Recreational, cultural goods & services-2.69100.470.05100.630.1699.26-4.42100.42-103.19السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.1992.447.47Education-6.2186.02-0.0886.18-1.9291.88-91.95خدمات التعليم

78.001.7579.732.2184.776.3393.7110.5496.803.30Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

81.231.8686.136.0487.441.5290.923.9796.716.37Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

82.104.0086.225.0286.870.7595.399.8195.940.57All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

20052006200720082009

2014 - 2005 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 6 جدول 

Table 6: Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

1.47Food and soft drinks-1004.74102.712.71105.252.47108.423.01106.82المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

10016.14107.437.43118.8710.65141.2118.79157.9011.82Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

1001.81105.305.30112.066.42112.310.23114.882.28Textiles, clothing and footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

1005.54103.553.55107.914.21110.062.00121.0810.01Housingالمسكن ومستلزماته

 0.41Furniture, household goods-1.39101.201.20105.714.46107.241.44106.80-100األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

1001.40103.493.49110.877.13115.954.59120.193.65Medical careالخدمات الطبية

5.06Transportation-0.41102.19-1002.34105.025.02108.082.91107.64النقل والمواصالت

2.15Communications-0.8197.38-0.1399.52-2.18100.460.46100.33-100االتصاالت

2.71Recreational, cultural goods & services-0.05103.873.92105.331.40102.48-1000.7599.95السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

1008.18102.862.86108.785.76113.123.99118.905.11Educationخدمات التعليم

1003.31108.788.78114.935.66119.093.62129.018.33Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

3.17115.934.60Miscellaneous goods and services-1003.40106.536.53114.467.44110.82سلع وخدمات متنوعة

1004.24103.543.54107.774.08111.113.10112.441.20All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

Major Groups of Expenditure

20132014

.The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967*.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

2014 - 2005 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: (تابع) 6 جدول 

Table 6 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

201020112012
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نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

69.602.3175.238.0978.434.2695.6621.97100.324.86Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

67.525.7568.491.4476.5411.7691.4319.4596.115.11Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

4.6389.396.6698.4310.11Textiles, clothing and footwear-1.1587.881.7883.81-86.34األقمشة والمالبس واألحذية

0.33Housing-3.4193.939.9093.63-87.257.0888.491.4385.47المسكن ومستلزماته

 1.4270.862.3883.6418.0495.4214.09Furniture, household goods-70.210.5269.21األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

4.96Medical care-0.40100.27-0.21102.541.22105.933.30105.50-101.31الخدمات الطبية

1.1398.3810.0798.510.13Transportation-86.198.7890.404.8989.38النقل والمواصالت

1.58Communications-98.694.12102.714.07102.890.17103.120.23101.49االتصاالت

0.6796.463.3398.141.75Recreational, cultural goods & services-1.5393.35-3.6193.97-95.43السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

7.2894.010.8795.591.68Education-93.220.30100.517.8193.19خدمات التعليم

66.060.1567.502.1771.596.0785.7719.8095.4311.26Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

82.090.3987.066.0587.370.3689.081.9595.467.17Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

77.732.4581.344.6482.601.5694.1513.9898.314.42All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2014 - 2005 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 7 جدول 

Table 7: Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية

2006200720082009 2005
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نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

0.32101.081.08101.670.58101.910.24103.341.40Food and soft drinks-100المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.02103.322.92119.8916.04Al choholic Beverages and tobacco-1004.05100.410.41100.39المشروبات الكحولية والتبغ

6.54Textiles, clothing and footwear-2.6384.27-6.0390.17-1.4592.61-1001.6098.55األقمشة والمالبس واألحذية

3.60102.610.04Housing-1006.81103.333.33106.412.98102.57المسكن ومستلزماته

 2.9291.813.67Furniture, household goods-2.7688.56-6.2091.22-1004.7993.80األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

2.9698.900.54Medical care-0.27101.211.21101.370.1598.37-100الخدمات الطبية

4.79Transportation-0.9395.78-1001.51100.600.60101.540.94100.60النقل والمواصالت

4.02Communications-0.1696.99-1.47100.620.62101.210.59101.05-100االتصاالت

1.1596.090.21Recreational, cultural goods & services-2.3895.89-0.6397.01-1001.8999.37السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

3.01Education-1004.62100.450.45106.846.37110.673.58107.34خدمات التعليم

0.25Restaurants, cafes and hotels-1.42101.33-1.13101.59-1004.79104.244.24103.05خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

3.88124.1318.77Miscellaneous goods and services-1004.75102.452.45108.736.13104.52سلع وخدمات متنوعة

0.76103.142.85All items of consumer price index-1001.72100.570.57101.060.48100.29الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2014 - 2005 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: (تابع) 7 جدول 

Table 7 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20102011201220132014

Major Groups of Expenditure
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نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

72.075.8074.393.2177.524.2189.1114.9694.546.09Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.5175.763.5384.6911.78Al choholic Beverages and tobacco-0.2773.18-73.766.7073.56المشروبات الكحولية والتبغ

3.4393.035.70Textiles, clothing and footwear-3.2591.146.7088.01-88.292.1785.42األقمشة والمالبس واألحذية

1.11Housing-0.5297.991.7296.90-90.048.6396.847.5596.33المسكن ومستلزماته

 3.2088.631.4895.687.96Furniture, household goods-2.3590.220.4787.33-89.80األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

3.3083.994.4095.4613.6698.052.71Medical care-83.203.6780.45الخدمات الطبية

2.01Transportation-84.577.8685.090.6190.316.1496.677.0494.73النقل والمواصالت

0.78Communications-98.682.0499.791.12102.292.51103.321.01102.52االتصاالت

2.6192.930.9497.354.75Recreational, cultural goods & services-1.1392.07-95.623.0894.54السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

1.8496.722.84Education-91.082.3291.460.4295.824.7694.05خدمات التعليم

72.157.0173.652.0985.2315.7294.7311.1498.173.64Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

0.6192.761.5594.131.4894.870.78Miscellaneous goods and services-91.914.2691.35سلع وخدمات متنوعة

81.645.1083.081.7785.663.1091.767.1295.013.54All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

20052006200720082009

2014 - 2005 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في القدس : 8 جدول 

Table 8: Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية
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نسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسينسبة التغيرالرقم القياسي
Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

0.70109.573.87Food and soft drinks-1005.78103.173.17106.232.97105.48المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

10018.08110.0910.09122.5911.35139.9614.17155.9811.44Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.18120.709.00Textiles, clothing and footwear-1007.49108.778.77110.931.98110.73األقمشة والمالبس واألحذية

1003.20101.911.91104.412.45110.405.74120.799.41Housingالمسكن ومستلزماته

 1004.52104.424.42106.922.39110.773.61112.881.90Furniture, household goodsاألثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.89100.311.21102.812.50113.6710.56Medical care-1001.9999.11الخدمات الطبية

1005.56108.378.37112.453.76112.760.28119.796.23Transportationالنقل والمواصالت

0.03100.930.85Communications-0.16100.110.27100.08-2.4599.84-100االتصاالت

1.08Recreational, cultural goods & services-0.03104.90-1002.73103.283.28106.082.71106.05السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

1003.39102.672.67106.113.34114.497.90116.842.05Educationخدمات التعليم

0.39Restaurants, cafes and hotels-1001.86103.133.13105.582.37108.512.78108.09خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

6.11Miscellaneous goods and services-1005.41103.263.26107.023.64107.470.42100.91سلع وخدمات متنوعة

1005.25104.134.13107.503.23109.441.81113.653.84All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

Major Groups of Expenditure

20132014

.Those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967**.1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ** ع

2014 - 2005 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في القدس : (تابع) 8 جدول 

Table 8 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2005 - 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

201020112012
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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

All items 

of 

consumer 

price index

Percent 

Change %

107.33137.17103.92115.02100.60115.06103.2798.51100.22115.27118.74117.22109.630.28Januaryكانون ثاني

0.21February-107.09135.82104.00114.89100.47114.26102.9998.3799.94115.27118.71117.30109.40شباط

  0.06March-106.79136.11103.68115.00100.77114.58103.4998.4999.42115.27118.52116.82109.33آذار

0.78April-104.79136.72103.40114.36100.72114.38102.9298.8099.30115.27118.85116.56108.48نيسان

0.80May-102.25136.88103.33114.46100.95114.42103.1298.4699.98115.27119.25116.19107.61أيار

102.75136.76103.56115.09101.96115.62102.9698.41100.20115.04119.34116.79107.990.36Juneحزيران

107.02136.79103.80115.84102.17115.95103.2298.50100.28115.04119.39116.88109.651.53Julyتموز

108.03144.65103.51115.43102.39115.93102.7298.53101.03115.04119.16116.85110.230.54Augustآب

107.76151.86103.10114.26102.35116.42104.0896.2899.85114.11119.61117.00110.420.17Septemberأيلول

0.54October-105.16155.57104.92114.50102.72116.27104.1096.6799.68114.11119.14117.03109.82تشرين أول

104.91157.39107.55114.20103.89116.31103.2196.44100.97114.11119.62116.89109.910.07Novemberتشرين ثاني

105.77160.81107.20113.98103.82116.31102.9396.07100.51118.76120.08118.66110.620.65Decemberكانون أول

2014كانون أول - كانون ثاني  األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 9 جدول 

Table 9: Monthly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, January - December 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستلزماته
السلع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق
النقل 

والمواصالت
سلع وخدمات 

متنوعة

Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية
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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

All items 

of 

consumer 

price index

Percent 

Change %

0.56January-109.06157.51114.41121.12104.52119.62102.4598.35103.17118.95128.80114.96113.03كانون ثاني

0.23February-108.56157.51114.47120.89104.65118.76102.3098.10102.08118.95128.92115.05112.77شباط

  0.15March-108.48157.43113.40121.08104.80119.65101.7698.06101.30118.95128.76114.72112.61آذار

0.36April-107.30157.53114.28120.70105.28119.25101.7098.36100.76118.95129.38114.46112.20نيسان

0.84May-104.30157.51114.46120.86106.14119.50101.8498.00102.39118.95130.37114.28111.26أيار

104.00157.46114.74122.16107.24120.30101.9297.89103.00118.05129.67115.81111.500.22Juneحزيران

106.25157.51114.90122.29107.62120.70102.1398.05103.13118.05129.79115.99112.410.81Julyتموز

106.67157.50114.18121.93108.23120.64101.6898.09104.47118.05129.27115.96112.450.04Augustآب

107.28157.66112.93120.61107.61121.35103.1695.77102.35118.21128.85116.88112.680.21Septemberأيلول

0.22October-106.38157.58114.53120.67107.76121.06103.0296.25101.70118.21127.77117.01112.43تشرين أول

106.52159.75118.18120.48109.19120.80102.3896.10102.64118.21128.00116.74112.740.27Novemberتشرين ثاني

107.07159.82118.01120.18108.54120.60101.9095.50102.71123.32128.55119.26113.210.42Decemberكانون أول

.The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967*.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

 Major Groups of Expenditure

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية

2014كانون أول - كانون ثاني  حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،* األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 10 جدول 

Table 10: Monthly Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, January - December 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستلزماته
السلع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق
النقل 

والمواصالت
سلع وخدمات 

متنوعة

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 
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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

All items 

of 

consumer 

price index

Percent 

Change %

104.08111.1085.22103.2891.1899.9493.1098.1895.59107.49101.28126.15103.432.94Januaryكانون ثاني

0.07February-104.24109.3684.79103.2790.7399.0692.9597.9096.22107.49100.12126.27103.36شباط

  0.08March-103.67110.6184.73103.3191.5797.6095.8797.6396.18107.4999.75125.51103.28آذار

1.75April-99.86111.2583.23102.0291.0198.2795.8898.0796.42107.4999.75125.14101.47نيسان

1.07May-97.71111.4782.84102.0290.7597.4795.9297.6695.88107.4998.89124.38100.39أيار

99.75111.3482.56101.7691.3899.4595.8497.6995.59108.33100.66123.80101.260.87Juneحزيران

107.03111.3482.56103.8691.3899.4595.9197.6995.59108.33100.66123.80104.443.14Julyتموز

109.34121.5082.56103.3191.3899.4595.7797.6995.59108.33100.66123.80105.571.08Augustآب

0.74September-107.48130.5983.75101.9792.0498.4896.8195.2795.64105.19103.38122.60104.79أيلول

1.73October-102.24135.2085.81102.6292.9098.3696.8695.6895.73105.19103.17122.38102.98تشرين أول

0.10November-101.64135.4186.82102.0693.6499.4796.8395.2297.75105.19103.06122.41102.88تشرين ثاني

103.06139.5386.38101.8693.7499.7997.6395.1696.91110.08104.58123.33103.870.97Decemberكانون أول

 Major Groups of Expenditure

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية

2014كانون أول - كانون ثاني  األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 11 جدول 

Table 11: Monthly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, January - December 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستلزماته
السلع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق
النقل 

والمواصالت
سلع وخدمات 

متنوعة

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 

57



PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

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

All items 

of 

consumer 

price index

Percent 

Change %

109.09155.32116.77121.38114.43111.16123.8899.61104.36116.87105.80101.01113.921.93Januaryكانون ثاني

0.15February-109.04155.32117.95121.38113.05111.16122.83100.15104.33116.87105.80101.01113.75شباط

  109.51155.57119.59121.58112.28111.94122.96101.87103.41116.87106.20100.79114.040.26Marchآذار

0.37April-112.13155.16117.47121.50111.64111.41118.37102.04104.39116.87105.61100.81113.62نيسان

0.40May-109.46155.16118.38121.58111.09111.41119.08101.83105.12116.87106.04100.71113.16أيار

0.33June-107.86155.36119.54120.75112.12113.32118.42101.77104.97116.39106.76100.71112.80حزيران

109.76155.44122.08120.52112.43113.88119.09101.86105.19116.39107.83100.66113.590.70Julyتموز

0.19August-109.33155.66123.08120.23111.65114.20118.19101.89105.93116.39108.76100.60113.38آب

110.25155.76121.44120.15112.38115.73119.5399.93104.47117.12108.01100.49113.670.25Septemberأيلول

110.13155.80123.86120.05112.50116.20120.56100.24105.44117.12110.21100.58114.120.40Octoberتشرين أول

0.55November-108.90155.92124.54120.03113.85115.95117.55100.15106.02117.12114.26100.45113.49تشرين ثاني

109.39161.24123.64120.38117.17117.68117.0599.81105.13117.12111.74103.04114.260.67Decemberكانون أول

.Those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967**.1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ** ع

2014كانون أول - كانون ثاني  حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في القدس : 12 جدول 

Table 12: Monthly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, January - December 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستلزماته
السلع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق
النقل 

والمواصالت
سلع وخدمات 

متنوعة

Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية
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West Bankالضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

107.56109.421.73111.11112.441.20All Items Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

1.47Food and soft drinks-105.42105.810.37108.42106.82المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

1.50Food-105.59106.350.72108.57106.94المواد الغذائية

101.65101.930.27100.52102.041.51Cereals and its productsالحبوب ومنتجاتها

6.66Meat and poultry-4.21110.42103.06-106.64102.15اللحوم والدواجن

2.18Meat-5.61104.02101.75-105.7299.79اللحوم

10.99Poultry-3.05117.00104.14-107.65104.36الدواجن

0.30105.99108.762.61Fish-102.26101.95األسماك

103.29114.7411.08113.54114.220.60Milk products and eggsمنتجات األلبان والبيض

112.59118.725.45117.84121.372.99Milkالحليب

93.38110.4518.27104.69107.612.79Milk productsمنتجات الحليب

5.84Eggs-116.31121.134.15134.68126.82البيض

82.7890.178.9379.6782.974.14Oils and fatsالزيوت والدهون

81.4689.6410.0478.1682.135.08Vegetable oilsالزيوت النباتية

2.90Fats-5.94110.15106.95-112.15105.49الدهون

113.03119.755.94123.00127.703.82Fruitsالفواكه 

116.68123.635.96124.78130.964.96Fresh fruitالفواكه الطازجة

2.17Dried fruits-91.2897.877.22100.8598.67الفواكه المجففة

105.00110.785.50121.15123.241.72Nutsالمكسرات

 0.19Tinned fruit-109.58122.8512.12116.61116.38الفواكه المعلبة

2014، 2013 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: 13 جدول 

Table 13: Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West* Bank by Major and Sub Groups of Expenditure, 2013, 

2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major and Sub Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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West Bankالضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

2.82Vegetables-1.06118.80115.45-114.58113.36الخضروات

117.02122.224.44121.49122.190.57Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

94.84108.9314.87125.09131.915.45Frozen vegetablesالخضروات المجمدة

14.68Dried vegetables-19.14126.11107.60-124.30100.50الخضروات المجففة

0.17Dried pluses-0.43108.36108.18-99.2398.81البقول المجففة

18.38Potatoes and other tubers-20.35110.2790.01-114.0890.86الدرنيات

0.38Caned vegetables-1.49106.06105.66-102.08100.56خضروات خضراء معلبة

97.29104.997.92104.96110.385.16Caned pulsesبقول معلبة

8.42Sugar and sugar products-5.37108.1399.02-109.25103.38السكر والمنتجات السكرية

95.07112.2118.03101.01112.1711.05Spices, salt and other  foodsالتوابل والملح واألغذية األخرى

3.22Spices-94.93108.5914.39107.73104.26التوابل

1.14Table salt-94.00100.006.39101.76100.59الملح

95.29115.4721.1898.59116.5118.17Other productأغذية أخرى

0.53Non- alcoholic bevarages-2.38106.24105.68-102.97100.52المشروبات غير الكحولية

1.72Tea, coffee and cocoa-107.17107.330.15109.47107.60الشاي والبن والكاكاو

8.20Tea-8.65105.1596.52-98.2389.74الشاي 

1.39Coffee-1.00113.43111.86-116.87115.70القهوة

2.34Cocoa-7.87109.10106.55-107.4498.98الكاكاو

2.52104.13105.020.86Mineral water and soft drink-100.7898.24المياه المعدنية والمشروبات المرطبة 

128.69143.8811.80141.21157.9011.82Alcoholic beverages & Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure
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West Bankالضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

0.82115.40120.494.41Alcoholic beverages-123.24122.23المشروبات الكحولية

2.39108.76116.627.23Alcoholic beverages-123.05120.11الخمور

123.53124.350.66123.25123.610.29Beerالبيرة

128.71144.0111.89141.32158.1511.91Tobacco productsمنتجات التبغ

128.71144.0111.89141.32158.1511.91Cigarettes & Cigar and Tobacco productsالسجائر والسيجار ومنتجات التبغ

128.17141.9110.72140.59155.5510.64Cigarettesالسجائر

153.00235.4253.88162.26264.1462.79Tobacco productsمنتجات التبغ األخرى

0.88112.31114.882.28Textiles, clothing & footwear-105.26104.33األقمشة والمالبس واألحذية

1.19116.02117.491.26Textiles & clothing-106.67105.40األقمشة والمالبس

80.1198.7123.22103.10120.7117.08Textilesاألقمشة

1.26116.41117.681.09Ready made Garments-107.89106.53المالبس الجاهزة

 84.7091.928.52110.98118.056.37Other  clothesمالبس أخرى

17.25Tailoring, repairingand cleaning of clothes-20.24116.8496.69-105.9984.53تنظيف وخياطة واصالح المالبس

103.35120.7416.83119.58138.8016.07Launderingغسيل وتنظيف وكي المالبس

7.6396.9499.212.35Tailoring-99.1391.56التفصيل والخياطة

12.40Repairing of clothes-22.00101.4788.89-98.7076.98اصالح المالبس

0.19101.30106.835.46Footwear-100.79100.60األحذية ومستلزماتها

0.21100.92106.575.60Footwear-100.58100.37األحذية

127.62143.6212.54153.58170.0210.71Repairing of footwearاصالح األحذية

 111.08114.753.31110.06121.0810.01Housing servicesالمسكن ومستلزماته

9.13House rent-10.08113.91103.51-116.94105.15ايجار المسكن
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West Bankالضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

4.53100.02106.005.98Maintenance of the house-111.10106.07صيانة واصالح المساكن

110.23117.706.78117.51124.926.31Water charges and other servicesنفقات المياه والخدمات المتنوعة 

109.97115.344.88116.76123.705.95Water chargesالمياه

119.17147.4523.73139.52143.833.09Collecting of wastes servicesخدمات جمع النفايات

1.33Cost of cesspit ecacuation-1.41100.5199.17-101.0299.60خدمات النضح للبواليع

110.05116.125.52107.59123.2714.58Fuel and electricityالكهرباء والمحروقات

106.62121.2313.70106.83129.2821.02Electricityالكهرباء

3.18106.69111.024.06Gas-113.78110.17الغاز

115.31117.712.08113.19117.693.97Fuel oilالمحروقات السائلة

2.35Solid fuels-21.52118.78115.99-119.3293.65المحروقات الصلبة

 0.41Furniture & household goods & services-1.06107.24106.80-103.00101.90األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.73106.18109.342.97Furniture and carpet-99.5298.79األثاث والمفروشات والسجاد

101.25101.930.68106.33110.193.63Furnitureاألثاث والمفروشات

4.24Carpets-3.67106.64102.11-81.0378.05السجاد والموكيت والبسط

 4.87103.09103.650.54Household textiles-103.0097.98المنسوجات المنزلية

4.79Household appliances-1.85109.42104.18-104.20102.27األجهزة المنزلية

6.13Household appliances-0.04110.94104.15-104.28104.23األجهزة المنزلية الرئيسية

9.75101.16104.413.22Small electric household appliances-104.9994.75أجهزة منزلية كهربائية صغيرة

2.88Household utencils-1.57109.35106.20-102.04100.43أواني وأدوات منزلية

2.88Household utencils-1.57109.35106.20-102.04100.43أواني وأدوات منزلية

101.33124.7923.15106.95113.135.78Home equipmentعدد منزلية
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West Bankالضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

101.35124.7923.13107.02113.135.71Home equipmentعدد منزلية يدوية

0.22Household operations-2.48107.20106.96-107.88105.21سلع وخدمات منزلية غير معمرة 

0.54Household operations-2.39107.16106.58-108.02105.44سلع منزلية غير معمرة

1.73107.99109.931.80Medical care-104.94103.12الخدمات المنزلية

106.21115.468.71115.95120.193.65Medical careالخدمات الطبية

99.66110.2610.63109.69115.845.61Medical products and equipmentالمنتجات والمعدات الطبية

98.95108.369.50109.60113.563.62Medical and pharmaceutical productsالمنتجات الطبية والصيدالنية

 109.45120.369.97121.06121.090.02Medical products varietyمنتجات طبية متنوعة

106.65120.8613.32106.51135.2727.00Medical devices and equipmentاألجهزة والمعدات الطبية

3.75Foreign medical services-118.65121.042.02130.23125.36الخدمات الطبية الخارجية

8.52Services doctors-110.70115.664.47134.39122.94خدمات األطباء

2.50Dental services-4.27142.04138.49-147.52141.23خدمات عيادات األسنان

105.96108.892.77109.87115.324.96A variety of medical servicesخدمات طبية متنوعة

100.00119.8219.82100.00121.9221.92Hospital servicesخدمات المستشفيات

100.00119.8219.82100.00121.9221.92Hospital servicesخدمات المستشفيات

2.39100.00100.680.68Government hospital services-103.28100.81خدمات المستشفيات الحكومية

106.31121.4114.21100.00123.5723.57Private hospitalsخدمات المستشفيات الخاصة

5.06Transport and communication-2.86107.64102.19-106.29103.25النقل والمواصالت

0.16Personal transport equipment-1.26100.1199.95-99.7798.51وسائل النقل الشخصية

0.13Cars-0.40100.0099.87-100.0099.60سيارات الصالون

 27.43107.69108.330.59Cycling-90.1965.45دراجات هوائية
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West Bankالضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

1.97Operation of personal transport equipment-0.43118.49116.16-115.79115.29تشغيل وسائط النقل

0.85Tires and parts & accessories-91.9493.341.53109.00108.08االطارات وقطع الغيار

0.38116.50116.880.33Gaxoline & other fuel-117.69117.24المحروقات وزيوت التشحيم

1.63Personal car repair-5.35132.95130.78-121.81115.29اصالح السيارات الشخصية

1.48107.65107.940.27Other services for personal transport vehicles-114.68112.98خدمات أخرى لسيارات النقل الشخصية

4.72Purchased transport-3.79102.3797.54-102.0498.17خدمات النقل العامة

5.78Land transport of passengers-3.17102.0796.17-102.1998.95النقل البري للركاب

9.34Air transport services-1.71110.63100.30-98.2596.57خدمات النقل الجوي

2.15Communication-2.5799.5297.38-100.3797.80االتصاالت

2.5785.6397.3813.72Communication-100.3797.80االتصاالت

14.9285.6386.360.85Telephone & fax-99.2284.42أجهزة الهاتف والفاكس

2.18Telephone and fax services and lightning-1.34100.6698.46-100.4999.15خدمات الهاتف والفاكس والبرق

2.71Recreational, cultural goods & services-1.75105.33102.48-101.90100.11السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

98.06103.915.96103.32106.402.98Recreational goodsالسلع الترفيهية

13.01Receivers devices-7.1796.3183.78-97.0290.07أجهزة االستقبال والتسجيل 

2.74Other recrational activities-124.33131.695.92124.89121.47أجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي

101.20113.3812.03116.82122.554.90Data processing devicesأجهزة معالجة البيانات

25.50Materials and other entertainment devices-97.67105.798.32148.86110.91مواد وأجهزة ترفيهية أخرى

1.85Games and toys-5.07111.93109.86-111.70106.03ألعاب ولعب أطفال

5.43Goods and materials for sport-9.4983.2278.70-77.4070.06سلع ومواد للرياضة

80.54104.6529.94113.83117.283.03Food petsأغذية الحيوانات المنزلية
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2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

 22.22Leisure and cultural services-20.6397.5975.90-113.5890.15الخدمات الترفيهية والثقافية

 21.92Cultural services-22.5197.2175.90-116.3390.15الخدمات الثقافية

 7.48107.83108.380.51Newspapers, magazines, books, stationery-108.93100.77الجرائد والمجالت والكتب والقرطاسية

 13.58116.38118.151.52Books-129.93112.29الكتب

 99.57105.185.64102.36106.884.41Newspapers and magazinesالصحف والمجالت

12.38149.83151.140.87Various publications-136.73119.81مطبوعات متنوعة 

 4.91104.12104.710.57Stationery and drawing instruments-100.1895.26قرطاسية وأدوات رسم

115.16115.210.05113.12118.905.11Educationخدمات التعليم

115.16115.210.05113.12118.905.11Educationالتعليم

108.19120.8511.70123.23129.655.21School feesوما قبله (أالساسي)التعليم االبتدائي 

 3.54Secondary education-3.28104.55100.85-113.80110.07التعليم الثانوي 

 1.38135.59151.1811.50Post-secondary education before university-118.90117.26تعليم بعد الثانوية وقبل الجامعة

 3.25110.18115.835.12University education-117.84114.00التعليم الجامعي

110.96112.121.05110.43111.060.57Other education servicesخدمات تعليم متنوعة

114.05119.204.52119.09129.018.33Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 114.00119.204.56118.97129.018.44Catering and cafesخدمات المطاعم والمقاهي

 0.48118.11121.743.07Restaurants-113.77113.23المطاعم

 125.15140.5312.29145.49150.483.42Cafesالمقاهي

107.80117.018.55110.82115.934.60Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

1.43Personal care-103.74105.701.89106.80105.27العناية الشخصية

 112.13112.310.17122.86124.171.07Hairdressing and beauty salonsصالونات التجميل والحالقة
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نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
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Change %
20132014

Percent 

Change %

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

 1.8490.0090.220.24Personal care appliances-92.9191.20األجهزة الكهربائية للعناية الشخصية

101.95105.823.79103.01103.190.17Goods for personal careسلع الخدمات  الشخصية

7.60Other personal goods-14.10118.72109.70-122.67105.38سلع شخصية متنوعة

 10.29Jewellery and watches-15.68118.39106.21-125.57105.89المجوهرات والساعات

 99.84103.813.97122.23122.410.15Other miscellaneous goodsسلع متنوعة أخرى

 107.10120.9712.95105.41122.0015.73Insuranceالتأمين

 122.65125.102.00120.97127.715.57Health Insuranceالتأمين الصحي

 100.00105.775.77100.00107.137.13Secure communicationsتأمين المواصالت

 141.58158.0411.63140.81140.880.05Financial Servicesالخدمات المالية

 95.82112.5817.49114.31114.570.23Other servicesالخدمات األخرى

.The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967*.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

66



PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

J1Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

100.29103.142.85109.44113.653.84All Items Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

101.91103.341.40105.48109.573.87Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

102.01104.492.43105.73110.724.72Foodالمواد الغذائية

3.96101.09110.068.86Cereals and its products-104.32100.19الحبوب ومنتجاتها

0.72Meat and poultry-0.02105.47104.70-100.36100.33اللحوم والدواجن

5.38107.80109.821.87Meat-101.5096.04اللحوم

4.96Poultry-98.61105.156.63103.0197.91الدواجن

1.5796.74126.9731.24Fish-94.5893.09األسماك

102.25115.1712.64102.59114.5811.68Milk products and eggsمنتجات األلبان والبيض

0.08Milk-110.92114.172.93115.55115.45الحليب

91.88115.7325.9593.57115.5823.52Milk productsمنتجات الحليب

2.51Eggs-108.84115.125.77109.24106.49البيض

2.18Oils and fats-95.56104.979.8578.7277.01الزيوت والدهون

1.97Vegetable oils-95.55105.1110.0076.9375.41الزيوت النباتية

95.84100.985.36120.98125.103.41Fatsالدهون

97.75106.949.40112.62120.777.23Fruitsالفواكه 

100.55111.2310.62117.86130.1910.46Fresh fruitالفواكه الطازجة

90.5095.665.7085.1186.671.83Dried fruitsالفواكه المجففة

90.1191.201.21101.64103.641.97Nutsالمكسرات

 110.89126.9614.49102.73153.4849.40Tinned fruitالفواكه المعلبة

2014، 2013 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : 14 جدول 

Table 14: Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of Expenditure, 

2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major and Sub Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

67



PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

J1Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

0.54Vegetables-103.19110.477.06122.04121.37الخضروات

104.28122.4817.45128.01135.175.60Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

0.3377.5482.306.15Frozen vegetables-91.4491.14الخضروات المجمدة

24.92Dried vegetables-14.04133.91100.55-109.9294.49الخضروات المجففة

4.0696.15106.1810.43Dried pluses-95.1291.26البقول المجففة

29.80Potatoes and other tubers-12.29123.2986.55-104.5891.72الدرنيات

11.06Caned vegetables-81.4595.2216.91106.5794.78خضروات خضراء معلبة

7.2589.01108.1321.49Caned pulses-100.3293.05بقول معلبة

10.87111.43121.378.92Sugar and sugar products-116.16103.53السكر والمنتجات السكرية

95.75112.3317.3288.11114.3529.77Spices, salt and other  foodsالتوابل والملح واألغذية األخرى

89.32109.4022.4885.41136.4059.71Spicesالتوابل

11.00Table salt-3.8786.9377.37-104.56100.52الملح

98.93116.0417.3088.72106.0219.50Other productأغذية أخرى

2.97Non- alcoholic bevarages-7.99102.5799.53-100.2492.22المشروبات غير الكحولية

5.88Tea, coffee and cocoa-101.37107.035.58103.1997.11الشاي والبن والكاكاو

8.65Tea-82.9182.990.10108.7199.30الشاي 

4.45Coffee-13.05101.0296.52-148.37129.01القهوة

10.59100.42116.7916.30Cocoa-102.6491.77الكاكاو

1.84Mineral water and soft drink-11.87102.39100.51-99.5887.76المياه المعدنية والمشروبات المرطبة 

103.32119.8916.04139.96155.9811.44Alcoholic beverages & Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure
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2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

0.69Alcoholic beverages-134.75133.82......المشروبات الكحولية

3.35Alcoholic beverages-138.94134.29......الخمور

123.69132.757.32Beer......البيرة

103.32119.8916.04140.01156.2011.56Tobacco productsمنتجات التبغ

103.32119.8916.04140.01156.2011.56Cigarettes & Cigar and Tobacco productsالسجائر والسيجار ومنتجات التبغ

103.25119.8216.05139.34154.5410.91Cigarettesالسجائر

110.25123.0911.65201.90268.2832.88Tobacco productsمنتجات التبغ األخرى

6.54110.73120.709.00Textiles, clothing & footwear-90.1784.27األقمشة والمالبس واألحذية

5.96110.66122.9111.07Textiles & clothing-90.2284.84األقمشة والمالبس

69.1286.0824.5378.80136.3172.98Textilesاألقمشة

4.91111.09124.1811.79Ready made Garments-91.1286.64المالبس الجاهزة

 2.04Other  clothes-16.6589.4187.58-67.7556.47مالبس أخرى

21.15102.68103.450.75Tailoring, repairingand cleaning of clothes-96.3175.94تنظيف وخياطة واصالح المالبس

14.54102.21107.064.74Laundering-87.9875.19غسيل وتنظيف وكي المالبس

0.41Tailoring-14.0297.6797.27-99.7585.77التفصيل والخياطة

8.33103.57111.827.97Repairing of clothes-80.0473.37اصالح المالبس

9.42110.94113.802.58Footwear-89.9981.51األحذية ومستلزماتها

9.81110.78113.672.61Footwear-89.9281.10األحذية

94.85120.8527.41141.00155.8110.50Repairing of footwearاصالح األحذية

 102.57102.610.04110.40120.799.41Housing servicesالمسكن ومستلزماته

100.00103.933.93106.15109.893.52House rentايجار المسكن
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2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

96.37101.114.92131.32151.1215.07Maintenance of the houseصيانة واصالح المساكن

102.63103.200.56100.00123.3123.31Water charges and other servicesنفقات المياه والخدمات المتنوعة 

2.49100.00123.5823.58Water charges-99.6497.16المياه

3.85100.00100.000.00Collecting of wastes services-162.50156.25خدمات جمع النفايات

6.94100.00100.510.51Cost of cesspit ecacuation-107.46100.00خدمات النضح للبواليع

0.77115.56129.6112.16Fuel and electricity-103.12102.33الكهرباء والمحروقات

0.70107.04129.3020.80Electricity-106.38105.64الكهرباء

101.31106.485.11126.72132.254.36Gasالغاز

0.77Fuel oil-113.19117.693.97118.84117.93المحروقات السائلة

3.41Solid fuels-13.02145.11140.16-87.2275.87المحروقات الصلبة

 88.5691.813.67110.77112.881.90Furniture & household goods & servicesاألثاث والمفروشات والسلع المنزلية

6.28103.53103.990.45Furniture and carpet-84.4679.15األثاث والمفروشات والسجاد

0.96104.87105.840.92Furniture-85.3184.49األثاث والمفروشات

21.6987.2388.080.98Carpets-72.5856.84السجاد والموكيت والبسط

 6.08Household textiles-72.0885.3818.46120.88113.53المنسوجات المنزلية

87.9994.407.29115.67121.134.72Household appliancesاألجهزة المنزلية

80.8599.2122.70114.56120.154.87Household appliancesاألجهزة المنزلية الرئيسية

11.90116.85126.238.03Small electric household appliances-98.0486.37أجهزة منزلية كهربائية صغيرة

4.64Household utencils-90.1090.870.85107.57102.58أواني وأدوات منزلية

4.64Household utencils-90.1090.870.85107.57102.58أواني وأدوات منزلية

82.65121.3346.79111.28209.4288.20Home equipmentعدد منزلية
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2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

82.66121.3346.77111.27209.4288.20Home equipmentعدد منزلية يدوية

6.60Household operations-0.93114.78107.21-103.03102.07سلع وخدمات منزلية غير معمرة 

6.90Household operations-0.27114.69106.78-103.68103.40سلع منزلية غير معمرة

4.37Medical care-9.10117.59112.45-95.4786.79الخدمات المنزلية

98.3798.900.54102.81113.6710.56Medical careالخدمات الطبية

94.1294.190.0792.98108.0516.21Medical products and equipmentالمنتجات والمعدات الطبية

94.3195.050.7992.46103.8312.29Medical and pharmaceutical productsالمنتجات الطبية والصيدالنية

 4.10110.05112.231.98Medical products variety-93.2789.45منتجات طبية متنوعة

16.8287.99134.7053.10Medical devices and equipment-92.5476.97األجهزة والمعدات الطبية

10.16119.38151.6327.01Foreign medical services-110.9299.65الخدمات الطبية الخارجية

13.20Services doctors-21.94102.6189.06-116.0090.55خدمات األطباء

116.76128.6110.16163.89193.6418.15Dental servicesخدمات عيادات األسنان

94.2594.390.15103.65108.614.79A variety of medical servicesخدمات طبية متنوعة

100.00115.0215.02100.00100.520.52Hospital servicesخدمات المستشفيات

100.00115.0215.02100.00100.520.52Hospital servicesخدمات المستشفيات

2.63100.00112.7312.73Government hospital services-102.4199.72خدمات المستشفيات الحكومية

25.96100.00100.000.00Private hospitals-158.74117.53خدمات المستشفيات الخاصة

4.79112.76119.796.23Transport and communication-100.6095.78النقل والمواصالت

3.31Personal transport equipment-5.24100.0196.70-96.9791.89وسائل النقل الشخصية

3.43Cars-0.13100.0096.57-100.0099.87سيارات الصالون

 2.67118.74121.482.31Cycling-56.8055.29دراجات هوائية
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نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20132014
Percent 

Change %
20132014

Percent 

Change %

2014، 2013حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

9.70121.46124.312.34Operation of personal transport equipment-101.4991.65تشغيل وسائط النقل

2.99Tires and parts & accessories-77.6478.821.5291.4188.68االطارات وقطع الغيار

1.06Gaxoline & other fuel-0.56119.81118.54-116.33115.67المحروقات وزيوت التشحيم

0.20Personal car repair-7.32156.20155.88-71.1165.91اصالح السيارات الشخصية

10.38115.35129.1912.00Other services for personal transport vehicles-119.37106.99خدمات أخرى لسيارات النقل الشخصية

3.47111.75121.708.91Purchased transport-101.2197.69خدمات النقل العامة

101.85104.102.20112.23131.2416.94Land transport of passengersالنقل البري للركاب

3.51100.00100.030.03Air transport services-85.8682.84خدمات النقل الجوي

4.02100.08100.930.85Communication-101.0596.99االتصاالت

4.02100.08100.930.85Communication-101.0596.99االتصاالت

13.27Telephone & fax-22.7999.9886.72-105.3781.36أجهزة الهاتف والفاكس

1.04100.08101.691.61Telephone and fax services and lightning-100.3699.32خدمات الهاتف والفاكس والبرق

1.08Recreational, cultural goods & services-95.8996.090.21106.05104.90السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

15.93Recreational goods-88.59104.5918.06103.8187.28السلع الترفيهية

17.17Receivers devices-96.2298.612.48102.9785.29أجهزة االستقبال والتسجيل 

106.85154.1244.24145.41161.0510.76Other recrational activitiesأجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي

24.63Data processing devices-76.30107.6741.12110.1283.00أجهزة معالجة البيانات

82.0092.5912.9298.23111.0913.09Materials and other entertainment devicesمواد وأجهزة ترفيهية أخرى

16.38Games and toys-81.3995.7117.59135.08112.96ألعاب ولعب أطفال

1.03Goods and materials for sport-32.5873.4872.73-76.0851.29سلع ومواد للرياضة

13.0464.0190.1440.82Food pets-78.4768.23أغذية الحيوانات المنزلية
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Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2013, 2014

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

 12.59Leisure and cultural services-15.82113.8099.47-119.83100.88الخدمات الترفيهية والثقافية

 17.87Cultural services-17.13121.1299.47-121.73100.88الخدمات الثقافية

 87.4887.580.11124.00135.769.48Newspapers, magazines, books, stationeryالجرائد والمجالت والكتب والقرطاسية

 0.59Books-93.7596.833.28176.44175.39الكتب

 0.46Newspapers and magazines-91.94128.7940.0893.2092.77الصحف والمجالت

100.00100.760.76100.00100.760.76Various publicationsمطبوعات متنوعة 

 1.98108.60116.257.04Stationery and drawing instruments-84.3582.67قرطاسية وأدوات رسم

3.01114.49116.842.05Education-110.67107.34خدمات التعليم

3.01114.49116.842.05Education-110.67107.34التعليم

13.00100.13101.441.31School fees-112.7098.05وما قبله (أالساسي)التعليم االبتدائي 

 6.44122.37123.651.04Secondary education-118.89111.24التعليم الثانوي 

 2.98100.00100.000.00Post-secondary education before university-100.0097.02تعليم بعد الثانوية وقبل الجامعة

 3.54University education-0.75134.60129.83-109.77108.95التعليم الجامعي

0.37Other education services-1.25100.0099.63-115.47114.03خدمات تعليم متنوعة

0.39Restaurants, cafes and hotels-0.25108.51108.09-101.59101.33خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 0.41Catering and cafes-0.26108.53108.09-101.59101.33خدمات المطاعم والمقاهي

 6.18Restaurants-101.16102.030.86108.45101.75المطاعم

 38.57114.68124.208.30Cafes-150.7392.59المقاهي

6.11Miscellaneous goods and services-104.52124.1318.77107.47100.91سلع وخدمات متنوعة

0.08Personal care-98.62104.606.07101.80101.71العناية الشخصية

 81.4988.548.65115.24124.608.12Hairdressing and beauty salonsصالونات التجميل والحالقة
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Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

 12.5889.2594.285.63Personal care appliances-104.3491.21األجهزة الكهربائية للعناية الشخصية

2.50Goods for personal care-104.30108.043.5899.0996.61سلع الخدمات  الشخصية

21.19Other personal goods-21.17129.16101.79-119.0693.86سلع شخصية متنوعة

 22.07Jewellery and watches-15.05133.30103.88-124.01105.35المجوهرات والساعات

 18.6697.1797.340.18Other miscellaneous goods-82.9667.48سلع متنوعة أخرى

 6.98Insurance-106.03124.7817.69108.89101.29التأمين

 125.00125.000.00100.00100.000.00Health Insuranceالتأمين الصحي

 100.00103.313.31100.00102.202.20Secure communicationsتأمين المواصالت

 2.84100.00101.281.28Financial Services-176.11171.11الخدمات المالية

 85.23112.3931.88100.00100.490.49Other servicesالخدمات األخرى

.Those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967**.1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ** ع
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فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 

Strip

Jerusalem 

J1**

Palestine

Riceاألرز

16.268.4318.5411.42Pack/1kgUSAUncle benzLong grain profiled rice كغم1/باكيتأميركاأنكل بنزأرز حبة  طويلة

122.89125.40124.36123.26Sack/25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled rice كغم25/كيسُأسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة

6.947.658.807.11Pack/1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled rice كغم1/باكيتُأسترالياشقحةأرز حبة قصيرة

Flourالطحين

162.69144.17177.67151.29Sack/60kgIsraelZeroHaifa white flour كغم60/كيساسرائيلزيروطحين أبيض حيفا

Breadالخبز

4.002.735.003.841kgLocalWhite bread كغم1محليخبز أبيض كماج

Qurshallah and Cakeالقرشلة والكعك

9.8910.5816.6610.551kgLocalQurshallah bars with sesame كغم1محليقرشلة بسمسم أصابع

Oriental desertsحلويات شرقية

32.2021.6855.6729.341kgLocalNablus fine kunafa كغم1محليكنافه ناعمة نابلسيه

60.5145.9760.8355.111kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio كغم1محليبقالوة محشية بفستق حلبي

Biscuitsالبسكويت

10.618.3313.219.48Pack/24 pieceLocalAli BabaWafer biscuits with chocolate & milk قطعة24/باكيتمحليعلي بابابسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب

3.703.816.633.87Pack/200 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuits with chocolate غم200/باكيتاسرائيلعليتبسكويت ويفر محشي بالشوكوالته

barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 2.972.223.732.594 أصابع4بريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته

 Macaroniالمعكرونة

4.133.677.253.96Pack/250 gmIsraelOsemThin macaroni No. (3) غم250/باكيتاسرائيلاوسم(3)معكرونة رفيعة نمره 

2.473.303.312.96Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taLong macaroni غم350/باكيتمحليأبو عيطةمعكرونة طويلة

Noodlesالشعيرية

2.432.962.602.54Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. (0) غم350/باكيتمحليأبو عيطة(0)شعيرية رفيعة نمره 

4.705.546.854.91Pack/250 gmIsraelOsemThin noodles غم250/باكيتاسرائيلاوسمشعيرية رفيعة

Semolinaسميد

4.514.855.114.67Pack/1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina (A) كغم1/باكيتاسرائيلحيفا(أ)سميد خشن صنف 

2014المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : 15جدول 

Table 15: Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2014 

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءوصف السلعة

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

Brandالماركة Origin P.Unit

75



PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 

Strip

Jerusalem 

J1**

Palestine

Crushed green wheatفريكة

10.2010.3110.7910.231kgLocalDry unpacked crushed green wheat كغم1محليفريكة ناشفة مجروشة حلل

Starchالنشا

6.205.198.525.75Pack/1kgIsraelSoft white starch كغم1اسرائيلأبيض- نشا ناعم 

Cereal preparationحبوب أطفال

 22.4422.5024.4622.69Tin/400 gmEnglandSearlakCereal preparation غم400/علبةبريطانياسيرالكحبوب أطفال بالقمح

 17.0425.4945.7123.51Tin/200 gmIsraelMatirnaCereal preparation غم200/علبةاسرائيلماتيرناحبوب للرضع

Cereal breakfastحبوب افطار

22.0021.7223.1322.02Tin/700 gmPolandNestleCereal breakfast - cornflakes غم700/علبةبولندانستلهكورن فليكس- حبوب االفطار 

Meatاللحوم

Fresh meatلحوم طازجة

67.7959.6575.0066.701kgLocalFresh goat meat with bones كغم1محليلحم غنم مع العظم طازج

51.1243.3154.7547.721kgLocalFresh beef meat كغم1محليلحم عجل طازج

Fresh poultryدواجن طازجة

15.6916.0120.1615.971kgLocalFresh chicken without feathers كغم1محليدجاج طازج دون الريش

Fresh fishاألسماك الطازجة

43.3927.1952.9231.091kgLocalFresh fish - mulateh كغم1محليسمك مليطة وسط طازج

31.5529.1147.5430.361kgLocalFresh fish - puri كغم1محليسمك بوري طازج

Frozen fishأسماك مجمدة

15.4012.7820.1314.541kgLocalFrozen fish - bakla كغم1محليسمك بقال مجمد

Tinned fishأسماك معلبة

 4.814.735.104.82Tin/115 gmPortugalShoqhaSardine غم115/علبةالبرتغالشقحةسردين أبو شنب

6.186.017.446.23Tin/100 gmThailandMarinaTinned tuna fish غم100/علبةتايالندماريناسمك تونا معلب

Dairy products and eggsمنتجات األلبان والبيض

Fresh milkحليب طازج

7.368.077.517.52Tin/1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fat كغم1/علبةاسرائيلتنوفادسم%  3حليب مبستر 

BrandItem Description

2014المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.) : Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2014  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة وصف السلعة
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Table 15 (cont.) : Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2014  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة وصف السلعة

Powdered milkحليب مجفف

99.2892.25108.3395.39Can/2.5 kgFranceNidoPowdered milk كغم2.5/علبةفرنسانيدوحليب  مجفف

 36.8131.7936.9535.16Can/400 gmIrlandaS26 GoldPowdered milk غم400/علبةايرلنداGoldS26 Goldحليب مجفف لألطفال 

Dairy productsمنتجات الحليب

Yogurtلبن

2.591.413.032.28Tin/200 gmIsraelTnovaYogurt غم200/علبةاسرائيلتنوفالبن عادي شمينت

Labanehلبنة

8.257.7812.208.57Sack/500 gmLocalJunaidiLabanehغم500/كيسمحليالجنيديلبنة عادية

Cheeseالجبن

10.3013.9815.0812.58Sack/500 gmNetherlandYellow cheese غم500/باكيتهولنداجبنة صفراء

25.7917.3225.8323.891kgLocalWhite boiled goat cheese كغم1محليجبنة غنم بيضاء مغلية

11.294.5912.837.59France غم200/علبةفرنساالفاش كيريجبنة مثلثات
Lavash 

keree
Cheese

Other dairy productsمنتجات األلبان األخرى

Pack/100 gmIsraelTnovaButter 4.353.824.474.23 غم100/ باكيتاسرائيلتنوفازبدة

Eggالبيض الطازج

eggLocalChicken egg 17.7215.2823.6916.8730 بيضة30محليبيض دجاج طازج

Oils and fatsالزيوت والدهون

Vegetable oilsالزيوت النباتية

Olive oilزيت زيتون

26.5831.9429.6928.301kgLocalOlive oil كغم1محليزيت زيتون

Corn oilزيت الذرة

27.8225.5233.2427.79Can/3 liter لتر3/علبةالسعوديةالعافيةزيت ذره
Saudi 

Arabia
AlafeaCorn oil

24.4624.6830.0224.76Can/3 literNetherlandAlsafeeCorn oil لتر3/علبةهولنداالصافيزيت ذره

Fatsالدهون

26.9117.1731.7123.58Can/2 kgLocalGazalleVegetable fat كغم2/علبةمحليالغزالسمنة نباتية
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Fruits and vegetablesالفواكه والخضروات

Fruitsالفواكه

Fresh fruitالفواكه الطازجة

Orangeالبرتقال

3.493.854.683.651kgLocalBig size orange كغم1محليبرتقال كبير الحجم أبو صره

Lemonالليمون

3.422.863.983.131kgLocalYellow lemon كغم1محليليمون حامض أصفر

Kalamantinaالكلمنتينا

 3.573.314.433.491kgLocalMedium size kalamentina كغم1محليكلمنتينا متوسطة الحجم

Other fruitsحمضيات أخرى

4.154.045.424.231kgLocalpummello كغم1محليبوملي

Bananaالموز

4.744.634.494.681kgLocalMedium size banana كغم1محليموز متوسط الحجم

4.964.255.244.641kgIsraelBig size banana كغم1اسرائيلموز كبير الحجم

Applesالتفاح

7.476.388.677.061kgIsraelRed apple كغم1اسرائيلتفاح أحمر

Grapesالعنب

8.116.248.777.521kgIsraelGrapes white كغم1اسرائيلعنب أبيض حلواني حبة طويلة

6.505.948.326.391kgLocalGrapes black كغم1محليعنب أسمر عادي

Water melonالبطيخ

3.642.653.283.231kgIsraelStriped water melon كغم1اسرائيلبطيخ مخطط

Sweet melonالشمام

4.163.074.193.641kgIsraelMelon كغم1اسرائيلشمام

Plumsجرانق- البرقوق

7.715.768.927.241kgLocalPlums, red كغم1محليأحمر معطر- برقوق

Dried fruitالفواكه المجففة

27.8721.0828.1025.801kgTurkeyRaisins كغم1تركيزبيب
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24.0213.2624.9719.76Pack/1kgIsraelDates كغم1/باكيتاسرائيلتمر

Nutsالمكسرات

Pistachioفستق حلبي

61.1149.0665.7854.291kgLocalUnhusked roasted pistachio كغم1محليفستق حلبي بقشره محمص

Peanutفستق سوداني

23.4510.2435.7115.771kgLocalRoasted peanut كغم1محليفستق سوداني مقشره

Walnutجوز

26.7235.6460.8330.671kgIsraelUnpacked husked walnut كغم1محليجوز بقشره حبة كروية

Almondsلوز

58.8944.9366.6654.841kgLocalRoasted husked salted almonds كغم1محليلوز مقشر مالح محمص

Seedsالبزر

37.2940.2442.4239.341kgLocalRoasted water melon seeds كغم1محليبزر بطيخ محمص

Assorted nutsمكسرات مشكلة

51.1347.7249.9050.091kgLocalAssorted nuts كغم1محليمكسرات مشكلة

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

Tomatoالبندوره

4.634.025.644.411kgLocal Large size tomato كغم1محليبندوره عناقيد حب كبير

3.652.864.343.351kgLocalGreen house tomato كغم1محليبندوره حماموت

Dry onionبصل ناشف

3.102.163.202.551kgLocalLocal dry onion كغم1 محليبصل ناشف بلدي

2.772.302.882.501kgIsraelDry onion كغم1اسرائيلبصل ناشف

Garlicثوم

17.4314.7118.5015.961kgLocalLocal dry garlic كغم1محليثوم ناشف بلدي

18.6513.5918.9715.871kgIsraelDry garlic كغم1اسرائيلثوم ناشف

marrow كوسا

5.233.477.004.711kgLocalSmall marrow كغم1محليكوسا للمحاشي صغير الحجم
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Eggplantباذنجان

3.492.765.403.231kgLocalLarge eggplant كغم1محليباذنجان عجمي كبير الحجم

Okraباميه

17.4221.2923.0020.091kgLocalGreen okra كغم1محليبامية خضراء

Beansفاصولياء

9.045.8613.948.741kgLocalGreen beans كغم1محليفاصولياء خضراء

Jew's mallowالملوخيه

20.149.3821.6013.061kgLocalGreen Jew's mallow كغم1محليمفرطة- ملوخية خضراء 

Green pepperفلفل أخضر

6.126.407.196.321kgLocalHot green pepper كغم1محليفلفل أخضر حار

5.183.657.064.351kgLocalGreen pepper كغم1محليفليفلة خضراء

Spinachسبانخ

6.422.519.315.041kgLocalSpinach كغم1محليسبانخ

Cauliflowerزهرة

3.962.255.853.831kgLocalCauliflower كغم1محليزهرة عادية

Cabbageملفوف

3.512.014.913.041kgLocalWhite cabbage كغم1محليملفوف أبيض

Cucumberخيار

3.622.273.953.121kgLocalGreenhouse cucumber كغم1محليخيار حماموت

Lettuceخس

  4.192.293.993.611kgLocalMedium size lettuce كغم1محليمتوسطة الحجم- حبة - خس 

Carrotجزر

2.502.363.272.461kgLocalCarrot كغم1محليجزر

3.762.814.653.371kgIsraelCarrot كغم1اسرائيلجزر

Potatoبطاطا عادية

3.292.403.022.911kgLocalMedium size potato كغم1محليبطاطا حبة متوسطة الحجم
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2.852.412.822.661kgIsraelMedium size potato كغم1اسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم

Tomato pasteرب بندوره

5.184.984.925.07Can/580 gmIsraelBray timeTomato pasteغم580/علبةاسرائيلبري تايمرب بندوره

Frozen vegetablesخضروات مجمدة

Frozen sweet peasبازيالء مجمدة

10.897.3911.018.85Sack/800 gmIsraelFrozen green sweet peas غم800/كيساسرائيلبازيالء خضراء مجمدة

Frozen green beansخضروات خضراء مجمدة

10.937.4211.2410.25Sack/800 gmIsraelFrozen green vegetables غم800/كيساسرائيلخضروات خضراء مجمدة

Other frozen vegetablesخضروات أخرى مجمدة

9.095.789.756.82Sack/400 gmIsraelFrozen green okra غم400/كيساسرائيلباميه خضراء مجمدة

Dried beanبقول مجففة

Lentilsعدس حب

7.215.8810.256.621kgLocalLentils كغم1محليعدس حب

Crushed lentilsعدس مجروش

7.545.7510.196.571kgTurkeyCrushed lentils كغم1تركياعدس مجروش

Chick beansحمص حب

8.836.6010.867.301kgTurkeyChick beans كغم1تركياحمص حب

Fava beansفول حب

6.744.019.784.441kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans كغم1تركيافول حبة صغيرة

Dry beansفاصولياء ناشفة

12.5610.5112.8311.201kgTurkeyLarge dry beans كغم1تركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة

Dried vegetablesخضروات مجففة

Dried Jew's mallowملوخية مجففة

14.668.1318.2314.501kgLocalCrushed and dry Jew's mallow كغم1محليملوخية مطحونة منشفة

Tinned legumesبقول معلبة

Fava beans (tinned)فول حب معلب

3.372.354.172.94Can/380 gmEgyptHarvestSmall Fava beans (tinned) غم380/علبةمصريهارفستفول حبة صغيرة معلب
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Chick beans (tinned)حمص حب علب

4.474.975.834.72Can/500 gmJordanAl-kaseehMedium chick beans (tinned) غم500/علبةاألردنالكسيححمص حبة عادية وسط

Sugar and Confectioneryالسكر والمنتجات السكرية

Sugarالسكر

3.703.185.003.43Pack/1kgHolandaFine white sugar كغم1/ باكيتهولنداسكر أبيض ناعم

130.87155.14142.22144.29Sack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugar كغم50/كيسبريطانياكريستالسكر ابيض

Halvahحالوة طحينية

17.0718.7121.0417.78Can/700 gmIsraelAl- HilalHalvah غم700/علبةاسرائيلالهاللحالوة طحينية عادي

Chocolateالشوكوالته

58.6555.3867.0758.14Pack/900 gmEnglandMackintoshChocolate غم900/علبةبريطانياماكنتوششكوالته عادية

23.8128.6424.9725.53Pack/510 gmBrazilBon bonChocolate غم510/باكيتالبرازيلبون بونشكوالته عادية

Tea, coffee & cocoaالشاي والبن والكاكاو

Tea bagsشاي أكياس

bagsEnglandLiptonTea bags 13.3813.2415.5213.35100 كيس100بريطانياليبتونشاي أكياس

Ground coffeeقهوة مطحونة

40.5545.1754.7542.701kgLocalGround coffee كغم1محلي قهوة مطحونة

'Nescafeنسكافيه

'22.0820.9423.2521.81Can/200 gmFranceNestleNescafe غم200/علبةفرنسانستلهنسكافيه

'23.9227.4922.8825.10Can/200 gmIsraelEliteNescafe غم200/علبةاسرائيلعليتنسكافيه

Cocoaكاكاو

5.523.408.104.46Can/100 gmLocalAl-zahraaCocoa غم100/علبةمحليالزهراءكاكاو

Spicesالتوابل

Black pepperفلفل أسود

gmGround black pepper 12.2311.2112.0011.40250 غم250فلفل أسود مطحون

Assorted spicesبهارات مشكلة

gmAssorted meat spices 9.959.4611.159.71250 غم250بهار لحمة مشكل
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Table saltملح الطعام

1.691.122.721.47Pack/1kgIsraelFirst tableWhite table salt كغم1/ باكيتاسرائيلفيرست تيبلملح طعام ابيض

Other foodsأغذية أخرى

Thymeالزعتر

"28.2435.0330.0031.501kgLocalGround thyme with spices "A كغم1محلي"أ"زعتر مطحون مع توابل نمره 

Tehinahالطحينة

20.8818.6122.7219.84Tin/900 gmIsraelAl- HilalTehinah غم900/علبةاسرائيلطحينة الهالل

Mineral waterالمياه المعدنية

2.582.003.832.76Bottle\1.5 literLocalArwaMineral water لتر1.5/عبوةمحليأروىمياه معدنية

2.592.004.052.81Bottle\1.5 literLocalJerichoMineral water لتر1.5/عبوةمحليجيريكومياه معدنية

Soft drinks with sodaالمياه الغازية

2.152.003.502.18Can\ 330 mlLocalCoca colaCola مل330/علبةمحليكوكا كوالكوال

5.635.006.045.42Bottle\2 literLocalSprite لتر2/علبةمحليسبرايت

Juiceالعصير

26.2219.6028.6725.03Bottle\4 literLocalAl-zahraaFruit Juice لتر4/علبةمحليالزهراءعصير فواكه

Cigarettesالسجائر

Local cigarettesالسجائر المحلية

cigarettesLocalImperial 20.1720.5822.0020.2120 سيجارة20/علبةمحليامبلاير

Imported cigarettesالسجائر المستوردة

cigarettesUSAMarlboroMedium cigarette 25.0025.0030.0825.4420 سيجارة20/علبةأمريكامارلبوروسجائر عادي

Fabric, clothes & footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

Women clothes fabricأقمشة المالبس النسائية

18.1415.3129.1116.04MeterKoreaPure velvet fabric (115cm width)متركوريا سم عادي115قماش مخمل ساده عرض 

Tricot  wool fiberخيوط صوف تريكو

 5.174.9611.995.14HankEnglandDMCStrands of embroideryطبهبريطانياDMCDMCخيوط للتطريز 
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Total ready made  clothesمالبس جاهزة

82.2664.51138.3381.32TrousersLocalLevisJeans trousersبنطلونمحليليفايسبنطلون جينز

94.1162.50153.6588.51TrousersTurkeyGAPITTICloth trousersبنطلونتركياGAPITTIبنطلون رجالي قماش

% 70- قميص رجالي كم طويل قماش 
بولستر% 20- قطن 

65.9768.26136.6773.67ShirtTurkeyقميصتركيا
Mens Shirts long sleeve cloth - 70% cotton - 

20% polyester - classic

Total ready made children clothesمالبس أطفال جاهزة

قطن، % 60قميص أطفال كم طويل، 
 بوليستر40%

36.7018.9246.3229.57Shirt Turkeyقميصتركيا
Children shirt long sleeve - 60% cotton, 40% 

polyester

24.5916.5727.5021.28BlouseLocalBlouse for childrenبلوزمحليباليز أطفال قطنية

Footwearاألحذية

Shoes for menأحذية رجالية

132.3899.72250.00136.21ShoesLocalNatural leather shoes - classicكندرهمحليكندره رجالي جلد طبيعي كالسيك

70.1283.1977.9274.60SandalLocalNaboliInterlaced sandal for men (natural leather)صندلمحلينابوليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي

Foot wear for womenأحذية نسائية

54.4244.5882.2953.89ShoesChinaShoesكندرهصينيكندره عادية

66.0445.21100.8362.97BootChinaSport boot - short neckبوتصينيرقبة قصيرة- بوت رياضة عادي 

 66.5167.50111.6070.44SandalLocalSandal - natural leatherصندلمحليصندل عادي زحاف جلد طبيعي

Footwear for childrenأحذية أطفال

48.9541.4256.1146.88BootChinaSport boot - short neckبوتصينيرقبة قصيرة- بوت رياضة بناتي 

54.0561.5361.1157.05SandalLocalNaboliSandal for boysصندلمحلينابوليصندل والدي مشبك

Housingالمسكن ومستلزماته

Electricityالكهرباء

0.590.490.590.56KilowattIsraelElectricity tariffs (1 - 160) Kilowattكيلو وطاسرائيل(160 - 1)تعرفة الكهرباء المنزلي 

0.620.500.620.58KilowattIsraelElectricity tariffs (161 - 250) Kilowattكيلو وطاسرائيل(250 - 161)تعرفة الكهرباء المنزلي 

Gasالغاز

69.7566.01124.5870.60Tank/12 kgLocalPropane tank - fillingكغم12/اسطوانةمحليمعبئة- اسطوانة غاز 
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Dieselالسوالر

literIsraelDiesel for heating 6.426.427.826.591 لتر1اسرائيلسوالر للتدفئة

Keroseneالكاز

literIsraelKerosene 6.426.427.826.431 لتر1اسرائيلالكاز

Waterالمياه

  4.211.504.203.34Cubic meterIsraelWater tariffs (0 - 5) one cubic meterمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (5 - 0)تعرفة المياه 

 4.581.664.603.65Cubic meterIsraelWater tariffs (5.1 - 10) one cubic meterمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (10 - 5.1)تعرفة المياه 

 Furniture, household goodsاألثاث والمفروشات والسلع المنزلية

Furnitureاألثاث

  "6401.395161.119656.286086.15BedroomLocalBedroom furniture, made of "zanغرفةمحليغرفة نوم قشرة زان 

3167.992583.334882.813161.08BenchesLocalSeven benches suite of woodطقم كنباياتمحلي مقاعد خشبية7طقم كنبايات 

1471.451643.062000.001582.50BuffetLocalBuffet (3 pieces of MDF wood)بوفيهمحليMDF قطع  خشب 3بوفيه ساده 

chairsJordanPlastic chairs 175.34205.89246.25194.726 كراسي6األردنكراسي بالستيك

Carpetsالسجاد

212.98110.56245.00162.97PieceTurkeyImpaired nylon carpet 2×  3قطعةتركيا3×2سجاد نايلون محسن 

234.1216.6944.1723.51M2TurkeyTurkalPure moquette, 3milمتركياتركال مل3موكيت سادة سمك 

Blankets and quiltsالبطانيات واللحف

50.5331.10106.2545.31QuiltLocalSummer quilt (polyester cloth)لحافمحليلحاف صيفي قماش بولستير مزدوج

Mattressesالفرشات

524.35537.36651.04535.98Bed mattressLocalSuper sleepBed mattress 190/160 springفرشةمحليسوبر سليب سبرنج160/190فرشة تخت 

Refrigeratorsالثالجات الكهربائية

RefrigeratorCoreaL GRefrigerator 397 litter 2828.072447.043097.502704.75ثالجةكورياأل جي لتر397ثالجة حجم 

Gas stoves, cookersافران وطباخات الغاز

3100.263088.394238.893201.04stoveItalyGlem Stanlis steel stove 60 cmفرنايطاليا Glem سم60فرن غاز ستانليس ستيل 

Heatersالدفايات

459.65458.59446.04458.35HeaterTurkeyEuropaGaz heaterصوبةتركياEuropaصوبة غاز
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Other household appliancesأجهزة منزلية أخرى

 197.05151.25197.05178.12TelephoneChinaPanasonicTelephone deviceتلفونالصينبانسونيكتلفون ال سلكي

161.75118.26153.75126.93VaporChinaPhilipsElectric vapor iron - 2000 wattمكوىالصينفيلبس واط2000-مكوى كهرباء بخار

 107.97121.88178.75119.71FanChinaGold lineLong stick fanمروحةالصينGold line سرعات3مروحة مع قصبه، مؤقت، 

Household utensilsأواني وأدوات منزلية

17.3316.9031.6717.76SetChinaSet of plates (6)طقمالصين( صحون6)طقم صحون زجاج 

359.30331.11496.67363.09CookerBortogalSlamposPressure cooker - 12 literطنجرةبرتغالسالمبوس لتر12حجم -  طنجرة ضغط ستيل 

39.1928.8553.3037.80KettleChinaKettle for tea, 1.5 litersابريقالصين لتر1.5ابريق شاي ستانلس 

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف

litersLocalChlorine 6.236.7510.156.714 لتر4/عبوةمحليكلور

6.948.216.887.48Gallon/1kgLocalStarWashing powder كغم1/باكيتمحليستارمسحوق غسيل

Bicyclesدراجات

262.81199.69295.83211.85BicycleChinaB.M.XBicycle, 20 inch diameterدراجةالصينB.M.X انش20دراجة هوائية قطر 

Accessories for means of transportationتشغيل وسائط النقل

Tiresاالطارات

255.94239.58214.17251.45TireKoreaHan cookSteel tire 14/70/165اطاركورياهان كوك165/ 70/14إطار ستيل 

302.50302.78348.33306.01TireKoreaHan cookSteel tire 14/185اطاركورياهان كوك185/14إطار ستيل 

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار

35.3726.9439.3331.55BreakTurkeyPontoFront Fiat break, 2006 and aboveبريكتركيابونتو فما فوق2006بريك فيات امامي من 

47.0041.6141.3343.75wiperGermanyBush20 inch wipersمساحةالمانيابوش انش20مساحات 

15.0113.2135.6716.12PlatinumJapanPlatinum for Suparuبالتيناليابانبالتين سيارة سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات

literIsrael Excellent gasoline 95 7.067.067.687.211 لتر1اسرائيل ممتاز95بنزين 

literIsrael Diesel 6.426.427.826.761 لتر1اسرائيلسوالر

86



PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 

Strip

Jerusalem 

J1**

PalestineBrandItem Description

2014المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.) : Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2014  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة وصف السلعة

Insuranceالتأمين

 تأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة ماتور 
 سي سي2000أكثر من 

1405.001405.001900.001530.20Yearlyسنويا
Compulsory  for a private car, Mottor more 

than 2000 cc

 تأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة ماتور 
 سي سي2000 - 1501من 

1055.001055.001600.001192.85Yearlyسنويا
Compulsory  for a private car, Mottor from 

1501 - 2000 cc

تأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة ماتور 
 سي سي1000لغاية 

705.00705.001600.00931.38Yearlyسنويا
Compulsory  for a private car, Mottor up to 

1000 cc

Education servicesخدمات التعليم

Education feesالرسوم التعليمية

Kindergartensرياض أطفال

1695.83590.143850.001521.70YearlyFees for kindergartens - without transportسنويارسوم رياص أطفال بدون مواصالت

Basic educationتعليم أساسي

3128.571633.333350.002994.17YearlyFees for private basic educationسنويارسوم تعليم أساسي خاص

Secondary educationتعليم ثانوي

5565.211928.176100.004079.94YearlyFees for private secondary educationسنويارسوم تعليم ثانوي خاص

Stationeryأدوات تعليمية

Different types of stationeryلوازم تعليمية متنوعة

pencilChinaRubber tipped pencil 12 4.274.224.084.23 اقالم12الصينقلم رصاص مع محاية

6.515.428.085.86penJapanPilotFountain penقلماليابانبايلوتقلم حبر سائل

1.050.661.420.81penItalyBICBall - point penقلمايطاليابيجقلم حبر جاف

0.540.500.960.53EraserChinaOrpetEraser - medium sizeمحايةالصيناوربتحجم صغير- محاية رصاص 

Copy booksدفاتر

papersLocalJerusalemCopy book 1.471.412.001.4564 ورقة64محليالقدسدفتر عادي

Medical careالخدمات الطبية

General physician visit charge أطباء  عموميون

44.0032.5071.4644.05DetectiveFirst class General chargesكشفيةكشفية طبيب عام أولى
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فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 

Strip

Jerusalem 

J1**

PalestineBrandItem Description

2014المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.) : Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2014  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة وصف السلعة

49.4636.39108.3351.64plucking teethNormal teeth plucking outخلع سنخلع أسنان عادي

Medicineاألدوية

tablets 14.1413.2314.2513.8110 حبات10/باكيتسويسراخاريجيملغم100فولتارين اللتهاب المفاصل 
Switzerlan

d
Voltarin S.R 100gm

tabletsLocalGlokokez 20.0017.8822.9619.41100 حبه100/باكيتمحليجلوكوكيز للسكري

tabletsIsraelTevaGigoxin 50 26.8412.9717.0021.19 حبه50/باكيتاسرائيلتيفاجيجوكسين للقلب

MlLocalBiet JalaTocebal 100 15.6010.0019.8313.83 مل100/زجاجهمحليبيت جاالتوسيبال للسعال

 tabletIsraelRandeen 20 15.9210.8314.1913.96 حبه20/باكيتاسرائيلراندين للمعدة

24.8920.2224.0023.14DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس أوتيك ألمراض األذن

tabletsGermanyMekrogenonpill 21 13.5012.9811.8313.21 حبه21/باكيتالمانياميكروجنونحبوب منع الحمل

Recreational, cultural goods & servicesالسلع والخدمات الترفيهية والثقافية

 Journals & magazinesالصحف والمجالت

2.002.002.002.00NewspaperLocalAl- Quds newspaperجريدةمحليجريدة القدس

Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

Personal servicesسلع الخدمات الشخصية

Perfumesعطور

235.80191.67239.69221.24Bottle\75 mlFranceAzzaroPerfume for women مل75/زجاجةفرنساازاروعطر نسائي

231.75200.56224.37220.60Bottle\100 mlFranceDnhillPerfume for men مل100/زجاجةفرنسادنهلعطر رجالي

Beauty care materialمواد تجميل

180.05172.36182.97178.18SetIsraelJ.DA whole make- up setطقماسرائيلJ.Dطقم مكياج كامل

48.4539.4848.6545.85PenIsraelJ.DMascaraقلماسرائيلJ.Dمسكارا

6.786.2510.007.04BottleIsraelFenjalHand creamعلبةاسرائيلفنجالكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت

2.582.172.902.41Piece/75 gmEgyptLuxToilet soap غم75/قطعةمصريلوكسصابون تواليت

17.5615.3019.4016.59Refill/700 mlUSASunsilkShampoo مل700/عبوةاميركاسانسلكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة

12.0010.3910.9011.17Refill/100 mlUSABalmoleevShaving foam مل100/عبوةأمريكابالموليفمعجون حالقة

88



PCBS: Prices and Price Indices, 2014 2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 

Strip

Jerusalem 

J1**

PalestineBrandItem Description

2014المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.) : Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2014  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة وصف السلعة

Shaving bladesشفرات حالقة

bladesUSAMaksh 3Shaving blades 33.8433.9635.5034.044 شفرات4/باكيتأميركا3ماكش  شفرات حالقة سحب

Tooth pasteمعجون أسنان

21.5821.0820.0421.25Refill/75 mlUSASunsodineTooth paste مل75/عبوةاميركاسنسوداينمعجون أسنان

Hand kerchiefs & sanitary towelsورق تواليت ومحارم وجه

 11.479.9911.0410.84Pack/820 gmJordanFineHand kerchiefs غم820/كيساألردنفاين مناديل

Tooth brushesفراشي أسنان

13.094.6610.338.93BrushesUSASunsodineTooth brushesفرشاةأمريكاسنسوداينفرشاة أسنان

Goldالذهب

141.97134.51135.11139.92gmLocalLocally manufactured gold - karat 21غممحلي مصنع محليًا21ذهب عيار 

153.34147.73152.70152.05gmLocalLocally manufactured gold -karat 24غممحلي مصنع محليًا24ذهب عيار 

Coffee shops & restaurants servicesخدمات المطاعم والمقاهي

Restaurantsالمطاعم

Chick peas (Hummos) plateصحن حمص

8.632.2115.567.48PlateLocalChick peas (Hummos) plateصحنمحليداخل المطعم- صحن حمص 

Faua beans (Foul) plateصحن فول

8.661.8115.614.07PlateLocalFaua beans (Foul) plateصحنمحليداخل المطعم- صحن فول 

Sandwishساندويشات

3.601.008.003.34SandwishLocalFalafel sandwishساندويشمحليكماج- ساندويش فالفل 

 11.376.1719.8210.80SandwishLocalShawerma sandwishساندويشمحليشراك- ساندويش شاورما لحمة 

.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع
.1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ** ع

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.

**Those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.
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نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرExportedمصدرنسبة التغيرLocalمحلي

20132014
 Percent 

Change %
20132014

 Percent 

Change %
20132014

 Percent 

Change %

103.62105.952.2494.96100.385.71103.56105.912.27Agricultureالزراعة

115.28116.981.48Fishing......115.28116.981.48صيد األسماك

0.41Mining & Quarrying-0.41100.0299.62-0.41100.0299.62-100.0299.62التعدين واستغالل المحاجر

0.05Manufacturing-1.38103.47103.42-103.31103.480.17104.50103.05الصناعات التحويلية

1.19103.45104.260.78All Items Price Index-103.38104.390.98104.19102.95الرقم القياسي العام

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرImportedمستوردنسبة التغيرLocalمحلي

20132014
 Percent 

Change %
20132014

 Percent 

Change %
20132014

 Percent 

Change %

119.63120.961.11136.69139.301.91123.39125.741.90Agricultureالزراعة

3.7894.1097.173.26Fishing-87.5397.0010.82101.1897.36صيد األسماك

6.97Mining & Quarrying-3.73113.24105.34-10.13122.50117.93-104.7194.11التعدين واستغالل المحاجر

118.42119.390.82119.40122.572.65119.27120.961.41Manufacturingالصناعات التحويلية

118.66119.650.84121.55124.602.52120.36122.141.48All Items Price Indexالرقم القياسي العام

2014، 2013األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 16 جدول 

Table 16: Yearly Producer Price Indices and Percentage Changes by Categories in Palestine, 2013, 2014  

Base Year (2011=100) سنة األساس

Categoriesاألبواب الرئيسية

Producer Price Index  الرقم القياسي ألسعار المنتج

2014، 2013األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 17 جدول 

Table 17: Yearly Wholesale Price Indices and Percentage Changes by Categories in Palestine, 2013, 2014

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية

Wholesale Price Index  الرقم القياسي ألسعار الجملة

Categories
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TotalMajor and Sub CategoriesاجماليExported   مصدرLocalمحلياألبواب الرئيسية والفرعية

201220132014201220132014201220132014

102.41103.38104.39103.87104.19102.95102.55103.45104.26All Items Price Indexالرقم القياسي العام

103.85103.62105.95100.2094.96100.38103.82103.56105.91Agricultureالزراعة

101.9299.04105.41100.1594.84100.32101.9098.99105.34Crops horticultureزراعة المحاصيل

109.63116.43124.92109.63116.43124.92109.63116.43124.92Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

102.31100.21107.28102.31100.21107.28102.31100.21107.28Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

96.7786.8090.5296.7786.8090.5296.7786.8090.52Fresh fruitالفواكه الطازجة

106.21109.24106.61109.25114.86109.50106.21109.24106.61Farming Animalتربية الحيوان

101.41100.38102.05101.41100.38102.05101.41100.38102.05Livestockالحيوانات الحية

112.31120.52112.42112.31120.52112.42112.31120.52112.42Products of livestockالمنتجات الحيوانية

99.75115.28116.98Fishing......99.75115.28116.98صيد األسماك والجمبري 

99.37100.0299.6299.37100.0299.6299.37100.0299.62Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

101.58103.31103.48104.01104.50103.05101.92103.47103.42Manufacturingالصناعات التحويلية

100.64102.16100.1396.0594.4691.78100.31101.6199.54Food products & Beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات 

 100.74102.32100.1695.9694.2891.23100.42101.7799.55Food productsالمنتجات الغذائية 

98.6397.7894.3694.0891.7386.6497.0295.6491.63Production of meat, fish, fruit, vegetables & oilاللحوم واألسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون 

100.24100.9799.35100.24100.9799.35100.24100.9799.35Meat productsانتاج وتجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها 

109.77111.81111.56109.77111.81111.56109.77111.81111.56Fruit and vegitables canned or frozenتجهيز وحفظ الخضراوات والفواكه

87.9683.4475.9387.9683.4475.9387.9683.4475.93Vegetable, animal oils & fatsصنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

103.35103.09104.55103.35103.09104.55103.35103.09104.55Dairy productsصنع منتجات األلبان 

 102.12104.8497.7493.8088.1989.02101.92104.4597.54Feeds animal and grain mill productsمنتجات طواحين الحبوب وأعالف حيوانية  

93.6687.9288.8793.6687.9288.8793.6687.9288.87Grain mill productصنع منتجات طواحين الحبوب

104.73110.07100.48104.73110.07100.48104.73110.07100.48Animal feedsصنع أعالف حيوانية محضرة 

99.55101.39101.49101.25105.19106.2399.58101.46101.58Other food productsصنع منتجات األغذية األخرى 

99.55100.2499.0099.55100.2499.0099.55100.2499.00Bakery productsصنع منتجات المخابز

102.54108.08109.54102.54108.08109.54102.54108.08109.54Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات األخرى

98.1698.1698.7698.1698.1698.7698.1698.1698.76Macaroni (spaghetti) and noodelsصنع المعكرونة والشعيرية 

99.12102.34104.4499.12102.34104.4499.12102.34104.44Other food productsصنع منتجات األغذية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 

97.2796.9799.0097.3097.0299.3897.2796.9799.06Beveragesصنع المشروبات 

97.7197.63104.1297.7197.63104.1297.7197.63104.12Alcholic drinksتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها 

2014 - 2012األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : 18 جدول 

Table 18: Yearly Producer Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014

Base Year (2011=100) سنة األساس
Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج
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TotalMajor and Sub CategoriesاجماليExported   مصدرLocalمحلياألبواب الرئيسية والفرعية

201220132014201220132014201220132014

97.0196.5795.9497.0196.5795.9497.0196.5795.94Soft drinksوالمياه المعدنية (غير الكحولية)صنع المشروبات المرطبة 

107.21124.77132.29107.21124.77132.29107.21124.77132.29Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ

107.21124.77132.29107.21124.77132.29107.21124.77132.29Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ 

96.8296.2395.5196.9691.8489.3596.8595.3594.28Textilesصنع المنسوجات

95.9693.3493.9795.9693.3493.9795.9693.3493.97Preparation and spinning fiber textile, woven textilesتحضير وغزل األلياف النسيجية، نسج المنسوجات 

101.81101.61101.61Complete the processing of textiles......101.81101.61101.61اتمام تجهيز المنسوجات

96.8296.7995.9596.8296.7995.9596.8296.7995.95Manufacture of textiles ready-madeصنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات

101.4171.8333.80101.4171.8333.80101.4171.8333.80Ropes, nets and stuccoصنع الحبال الغليظة والحبال والمصيص والشباك

 100.0871.9955.90100.0871.9955.90100.0871.9955.90Other textiles productsصنع منسوجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر 

100.85100.03100.62100.85100.03100.62100.85100.03100.62Manufacture of wearing apparelصنع المالبس 

98.9197.2590.4998.0898.2795.8398.4297.8593.66Leather and bags and shoesدبغ وتهيئة الجلود، صنع الحقائب واألحذية 

101.63103.13102.18101.63103.13102.18101.63103.13102.18Tanning and dressing of leatherدبغ وتهيئة الجلود

102.4891.0061.57102.4891.0061.57102.4891.0061.57Luggage and handbagsصنع حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شابه ذلك والسروج 

97.8898.3496.6097.8898.3496.6097.8898.3496.60Footwearصنع األحذية

99.1599.6298.1498.5699.6499.3198.8599.6398.73Wood and  wood productsصنع الخشب ومنتجاته

 99.4799.6097.5099.4799.6097.5099.4799.6097.50Builders capentryصنع مصنوعات النجارة وصنع الصفائح الخشبية

98.4799.6599.4898.4799.6599.4898.4799.6599.48Making wooden bowls &Other wood productsصنع األوعية الخشبية وصنع منتجات خشبية متنوعة

95.37102.21109.4395.39102.45109.8795.37102.27109.55Paper and paper productsصنع الورق ومنتجات الورق

94.6993.8794.2294.6993.8794.2294.6993.8794.22Manufacture of paperصنع الورق، واألوعية المصنوعة من الورق 

95.52104.05112.7895.52104.05112.7895.52104.05112.78Making other kinds of paper and paperboardصنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى 

86.3885.7683.0883.5183.0679.6186.2785.6582.94Printing and bubblishingالطباعة والنشر

97.3797.3797.37Publication of newspapers, magazines and periodicals......97.3797.3797.37نشر الصحف والمجالت والدوريات

83.5183.0779.6183.5183.0779.6183.5183.0779.61Printالطباعة

83.3366.6766.6783.3366.6766.6783.3366.6766.67Service activities related to printingأنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة 

109.99116.00113.44109.99116.00113.44109.99116.00113.44Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

109.99116.00113.44109.99116.00113.44109.99116.00113.44Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

112.13112.01111.24116.47116.60116.22112.78112.70111.99Chemical and chemical productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

139.55144.00143.59139.55144.00143.59139.55144.00143.59Manufacture of basic chemicals except fertilizersصنع المواد الكيماوية األساسية باستثناء االسمدة 

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2014 - 2012األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014

Base Year (2011=100) سنة األساس
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TotalMajor and Sub CategoriesاجماليExported   مصدرLocalمحلياألبواب الرئيسية والفرعية

201220132014201220132014201220132014

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2014 - 2012األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014

Base Year (2011=100) سنة األساس

100.4599.1996.56100.4599.1996.56100.4599.1996.56Manufacture of paintsصنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة 

120.59120.61120.61120.59120.61120.61120.59120.61120.61Drugs and medicinesصنع المستحضرات الصيدالنية الدوائية 

98.9698.4296.7098.9698.4296.7098.9698.4296.70Manufacture of soap, cleaning preparations, cosmiticصنع الصابون ومستخضرات التنظيف والعطور والتجميل

99.77100.50101.1799.77100.50101.1799.77100.50101.17Other chemicalsصنع المنتجات الكيماوية األخرى 

104.46104.54104.55104.47104.23103.90104.47104.35104.14Manufacture of Plastic and rubber productsصنع منتجات المطاط والبالستيك

104.34108.23112.20104.34108.23112.20104.34108.23112.20Manufacture of other rubber productsصنع المنتجات المطاطية االخرى

104.47104.22103.88104.47104.22103.88104.47104.22103.88Manufacture of plastic products (plastic)(البالستيك)صنع المنتجات اللدائنية 

106.03106.29104.91110.16111.25108.51107.11107.59105.86Manufacture of Non-metalic meneral productsصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

97.7896.0191.3297.7896.0191.3297.7896.0191.32Manufacture of Class and class productionصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية

102.10102.10102.15102.10102.10102.15102.10102.10102.15Non-structural non-refractory ceramic wareصنع المنتجات الخزفية غير االنشائية 

102.69102.30102.44102.69102.30102.44102.69102.30102.44Articles of concrete, cement and plasterصنع األصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت والجبس

110.97112.21109.29110.97112.21109.29110.97112.21109.29Construction stones &Other non-metalic meneral productsقطع وتشكيل األحجار وصنع المنتجات المعدنية الالفلزية 

108.31103.6196.29105.84102.3796.97106.93102.9296.67Manufacture of  metalsصنع الفلزات القاعدية 

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Manufacture of iron and steel laggardsصنع الحديد والصلب القاعدين

108.64103.5095.52108.64103.5095.52108.64103.5095.52Manufacture of precious metals and non-ferrous baseصنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية 

99.4298.1496.7799.4997.3794.1899.4298.1296.71Fabricated metal products except machinery and equipmentصنع منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات 

 99.5998.5097.5599.5998.5097.5599.5998.5097.55Manufacture of construction metal productsصنع المنتجات المعدنية االنشائية

95.1091.7185.46Folding metal processing......95.1091.7185.46(خراطة )معالجة وطي المعادن 

99.3595.7689.3999.3595.7689.3999.3595.7689.39Other Fabricated metal productsصنع منتجات المعادن المشكلة األخرى 

 97.7598.4298.9398.8599.5899.4797.8898.5598.99Manufacture of machinery and equipmentصنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 

83.3380.0080.0083.3380.0080.0083.3380.0080.00Making furnaces, smelting furnaces and stovesصنع األفران وأفران الصهر ومواقد افران الصهر

99.92101.80100.3299.92101.80100.3299.92101.80100.32Multi-making machines for other purposesصنع اآلالت المتعددة األغراض األخرى

Agricultural machinery and forestry machinery 103.29106.05106.54103.29106.05106.54103.29106.05106.54صنع اآلالت الزراعية وآالت الحراجة

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Manufacture of machine toolsصنع العدد اآللية 

Machinery for mining and quarrying and construction 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00صنع آالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد

Machinery and food processing,beverages and tobacco 96.79105.85110.1696.79105.85110.1696.79105.85110.16صنع آالت وتجهيز األغذية والمشروبات والتبغ

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Machinery for the production of textiles, clothing and leatherصنع آالت انتاج المنسوجات والملبوسات والجلود

 97.7196.9797.2197.7196.9797.2197.7196.9797.21Manufacture of household appliancesصنع األجهزة المنزلية غير المصنفة في موضع آخر
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TotalMajor and Sub CategoriesاجماليExported   مصدرLocalمحلياألبواب الرئيسية والفرعية

201220132014201220132014201220132014

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2014 - 2012األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014

Base Year (2011=100) سنة األساس

104.35104.41108.3094.9499.27106.74101.56102.89107.84Manufacture of electrical machinaryصنع اآلالت واألجهزية الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر 

113.00112.27111.46113.00112.27111.46113.00112.27111.46Electric motors, generators and transformersصنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية

93.7599.44107.2393.7599.44107.2393.7599.44107.23Manufacture of electricity distribution and controlصنع أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها

 101.1985.7190.48101.1985.7190.48101.1985.7190.48Accumulators, batteries and photovoltaic cellsصنع المركمات والخاليا الضوئية والبطاريات من الخاليا االولية 

106.16107.17112.74106.16107.17112.74106.16107.17112.74Manufacture of electric lampsصنع المصابيح الكهربائية

103.64105.94116.39101.27102.89114.60103.64105.93116.38Manufacture of medical devicesصنع األجهزة الطبية 

101.27102.89114.60101.27102.89114.60101.27102.89114.60Manufacture of medical instrumentsصنع األدوات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم األعضاء

123.43131.30131.30Manufacture of optical instruments......123.43131.30131.30صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي

107.21108.11108.11Manufacture of other transport equipment......107.21108.11108.11صنع معدات النقل األخرى 

 107.21108.11108.11Making two-wheeled bicycles and disabled vehicles......107.21108.11108.11(دون ماتور)صنع الدراجات ذات العجلتين ومركبات العجزة 

100.57100.82100.85100.44101.18101.68100.54100.92101.06Furniture and other manufacturing productsصنع األثاث ومنتجات غير مصنفة في موضع آخر 

100.44101.19101.69100.44101.19101.69100.44101.19101.69Furnitureصنع األثاث

101.4598.3295.04101.4598.3295.04101.4598.3295.04Making jewelry and  its related itemsصنع المجوهرات واألصناف المتصلة بها

95.4892.0392.95Recycling......95.4892.0392.95اعادة التصنيع 

95.4892.0392.95Recycling of metal waste and scrap......95.4892.0392.95اعادة تصنيع النفايات والخردة المعدنيتين

100.13104.01108.39Electricity supply......100.13104.01108.39امدادات الكهرباء 

100.13104.01108.39Production, collection and distribution of electricity......100.13104.01108.39انتاج وجمع وتوزيع الكهرباء

95.4894.5194.79Collection, purification and distribution of water......95.4894.5194.79جمع وتنقية وتوزيع المياه 

95.4894.5194.79Collection, purification and distribution of water......95.4894.5194.79جمع وتنقية وتوزيع المياه
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119.12118.66119.65120.60121.55124.60119.43120.36122.14All Items Price Indexالرقم القياسي العام

121.95119.63120.96125.70136.69139.30122.09123.39125.74Agricultureالزراعة

118.52114.66118.95125.63137.72139.65119.31120.60123.80Crops horticultureزراعة المحاصيل

137.98137.07137.63130.94148.31146.25134.41142.55141.81Dried pulses and cerialsالحبوب والبقول المجففة

116.37112.39115.79113.18117.31117.53114.73114.81116.65Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

122.03118.09125.73116.81119.27129.93119.39118.67127.76Fresh fruitالفواكه الطازجة

127.52127.70124.23126.15130.23137.15127.51128.85129.53Livestockتربية الحيوان

131.77120.33120.14134.47129.96126.16133.01125.05123.11Livestockالحيوانات الحية

118.26143.77133.15113.43130.64153.96115.80136.92143.17Products of livestockالمنتجات الحيوانية

93.4487.5397.00101.18101.1897.3697.2394.1097.17Fishingصيد األسماك والجمبري

104.01104.7194.11113.80122.50117.93108.79113.24105.34Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

117.63118.42119.39119.92119.40122.57118.53119.27120.96Manufacturingالصناعات التحويلية

127.46129.47131.55130.76127.39126.37126.77126.29126.89Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

129.92132.62129.19134.42130.74134.28131.23130.62129.97Production of meat, fish, fruit, vegetables & oilاللحوم واألسماك والفواكه والخضار والزيوت 

130.58134.52126.33170.48156.68160.33149.18145.15142.32Meat productsاللحوم ومنتجاتها

130.62128.88112.99125.67127.28132.71128.12128.04122.44Fish productsمنتجات األسماك

131.34134.42132.46116.91116.46119.36123.88125.09125.74Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

123.31122.10123.20115.92118.33121.54119.52120.15122.36Vegetable, animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

121.81119.35121.98127.64126.67118.85124.68122.95120.41Dairy productsمنتجات األلبان

126.62128.91125.56143.08143.11145.70134.79135.69134.94Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

124.54128.37126.34141.10139.06139.73132.54133.56132.84Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

129.65129.77124.56151.85153.53158.07140.29141.15140.30Animal feedsاألعالف الحيوانية

127.40130.62136.37122.08112.97111.28119.20118.21121.65Other food productsمنتجات األغذية األخرى

120.23124.02131.7388.8491.67103.22103.34106.62116.58Bakery productsمنتجات المخابز

129.8898.8993.02129.8898.8993.02Sugar......السكر

2014-  2012األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : 19 جدول 

Table 19: Yearly Wholesale Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014 

Base Year (2007=100) سنة األساس
Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة
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  130.70138.57136.80130.87139.21128.09130.78138.87132.37Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

148.59132.75149.15153.44153.88134.78150.89142.85141.63Macaroni (spaghetti) and  noodelsالمعكرونة والشعيرية

136.33143.18142.77122.91125.16128.36129.44133.86135.37Other food productsمنتجات أغذية أخرى

132.20133.03136.72125.84124.10120.20128.91128.45128.21Beveragesالمشروبات

111.83133.14195.60130.17142.69152.32120.64137.75172.40Alcholic drinksالمشروبات الروحية

132.82133.02134.92125.68123.43119.05129.19128.13126.73Soft drinksالمشروبات المرطبة والغازية

128.10143.85153.40159.28181.88189.62142.75161.75170.54Tobacco productsمنتجات التبغ

117.17123.10123.63106.62107.85107.30109.13111.81111.61Textilesالمنسوجات

94.96102.79108.27100.84105.86109.0997.84104.29108.67Spinning, weaving & finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

94.96102.79108.27100.84105.86109.0997.84104.29108.67Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

129.38134.21132.79114.20110.90107.20118.47117.74114.81Other textilesمنسوجات أخرى

129.43134.55133.18104.84102.3798.73116.46117.36114.66Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

126.72118.55114.92123.58119.47115.69125.13119.01115.30Carpetsالسجاد

119.13125.33117.39106.68106.65100.97112.73115.60108.86knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

105.61109.94115.5098.48104.27105.93101.97107.06110.61Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

112.48111.92124.14101.96102.45105.43106.51106.57113.44Leather productsمنتجات الجلود

120.65120.64133.88108.06107.54117.19112.38112.03123.73Leather,suits and footwearالجلود والحقائب واألحذية

114.39121.21129.55116.50120.55125.40115.42120.87127.46Leatherالجلود المدبوغة 

123.73120.36136.0298.2392.38107.61110.11105.42120.95Luggage and handbagsالحقائب

111.17110.53122.5899.54100.43100.76105.19105.35111.13Footwearاألحذية

101.43100.44102.98103.67106.81116.04102.67102.48105.34Wood and  wood productsالخشب ومنتجاته

101.43100.44102.98103.67106.81116.04102.67102.48105.34Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

95.3193.1491.32100.71104.72116.3597.9798.74103.04Wood sheetsصنع الصفائح من الخشب

106.5398.91101.80134.01134.01134.22119.48115.09116.89Carpentry productsمصنوعات النجارة

98.58101.99106.2497.7297.7299.0798.1499.82102.57Other wood products منتجات خشبية متنوعة

Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2014-  2012األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014 

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

2014-  2012األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014 

Base Year (2007=100) سنة األساس

115.83115.98118.78123.67124.21127.98116.93117.82119.24Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

96.3898.0691.12109.08100.46102.70102.5399.2496.68Paper containerاألوعية الورقية

120.22119.53125.90107.66110.65111.31113.76115.00118.37Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

110.39113.20119.65108.60116.10136.87109.70113.82123.20Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

108.62111.37117.55107.55116.24145.99108.12112.58125.66Other chemicalsكيماويات أخرى 

100.68100.00107.14112.86117.40114.14106.59108.35110.53Fertilizersمبيدات آفات وحشرات

144.02150.48159.03106.12107.51114.63123.62127.17135.00Paintsالدهانات

103.44110.10110.77101.81109.04114.58102.62109.56112.65Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

 109.34108.02120.47115.64113.21115.95112.43110.58118.15Soap, cleaning preparations, and cosmiticالصابون والمطهرات ومواد النظافة 

119.08124.76123.30116.80117.10115.91117.28119.48117.00Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

115.46110.76108.10119.56119.77121.43112.96112.34111.84Non-metalic meneral productsمنتجات المعادن الالفلزية

147.68143.94120.36113.89114.25119.60129.68128.22119.57Glass and glass productionالزجاج ومنتجاته

114.65109.93107.80119.99120.19121.57112.27111.69111.52Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفلزية

138.77137.93141.12110.07113.54115.50123.55125.14127.67Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير اإلنشائية

115.28112.24108.13107.77108.12110.47111.46110.16109.28Structural non-refactory ceramicالمنتجات الخزفية اإلنشائية

 100.00100.00100.00132.62132.50133.94115.16115.09115.73Cement and limeاالسمنت والجير والجبس

112.02116.67119.93109.67121.95126.68110.84119.26123.22Cement and lime productsمنتجات اإلسمنت والجبس

117.22105.3899.33107.40106.76107.23112.16106.02103.12Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.00100.00100.00112.05109.20108.47105.52104.26103.93Iron and steelالحديد والصلب

108.97109.67105.09116.83119.92121.37118.31118.87116.30Mine products otther than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

108.50109.03104.10123.19122.65121.11118.39118.28114.76Structural metal productsالمنتجات المعدنية اإلنشائية

104.6599.7596.15100.00100.00100.00102.2799.8698.05Tanks and containersالخزانات والصهاريج

119.70124.28127.78115.94119.54121.40117.86122.13124.90Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

129.93139.16144.09134.55135.66127.71132.21137.39135.65Manufacture of cutlery and hand toolsأدوات مائدة معدنية متنوعة

116.64119.83122.90108.42113.02118.85112.45116.37120.85Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى
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Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Indices by Major and Sub Categories in Palestine, 2012 - 2014 

Base Year (2007=100) سنة األساس

106.89106.72108.2893.6594.3296.77100.93101.27103.45Other manufacturingsاآلالت غير المصنفة األخرى

102.93100.84109.91125.18125.44121.58113.51112.45115.57General purpose machinaryآالت متعددة األغراض

102.93100.84109.91125.18125.44121.58113.51112.45115.57Machinery and equipmentاآلالت والمعدات

100.00100.00100.0083.8784.5288.5291.5392.1294.33Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض  

100.00100.00100.0093.41108.04119.3096.65103.93109.22Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت الزراعية 

100.00100.00100.0091.2991.2097.6895.5495.5098.83Machinary toolsصنع العدد اآللية

100.00100.00100.0069.1768.0369.2383.1782.4783.20Machinery for Mining and quarringآالت لعمليات التعدين والمحاجر

113.09112.94115.1896.7597.4499.44104.60104.89107.02Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

100.00100.00100.0093.6194.1896.6996.7597.0498.33Office, accounters and computersآالت المكاتب والمحاسبة والحاسوب

120.22128.00146.22111.7599.0196.53114.41110.75115.91Manufacture of electrical machinaryصنع آالت وأجهزة كهربائية أخرى

100.00100.00100.00102.71103.69109.05101.35101.82104.42Motors and genaratorsالمولدات والمحركات 

120.00136.50170.00113.3493.8189.64116.58113.04123.41Manufacture of electricityصنع أجهزة توزيع كهرباء

129.17133.33147.22120.97102.3692.46124.96116.72116.62Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

121.45116.70117.49118.07121.11126.21118.82119.63122.94Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

111.46109.75112.63120.12127.23132.80115.68118.16122.29Furnitureاألثاث

212.87180.35161.93115.59113.71118.24136.85128.07126.65Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة أخرى

Jewelry 244.17206.50184.85100.00100.00100.00156.25143.51135.95المجوهرات

108.51104.12112.65110.24113.87120.73109.34108.86116.61Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى
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نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير

0.20Raw Materials-100.00100.300.30100.00100.500.50100.0099.80الخامات والمواد االولية

100.00102.182.18100.00102.192.19100.00102.192.19Quarries and quarrying productsمنتجات المحاجر والكسارات

100.00101.311.31100.00101.301.30100.00101.531.53Cutting and shaping stonesقطع وتشكيل األحجار

100.00101.341.34100.00101.341.34100.00101.341.34Cement, lime & gypsumاالسمنت والجير والجبس

100.00103.943.94100.00104.084.08100.00104.674.67Cement productsأصناف اسمنتية

7.03Iron and steel-7.03100.0092.97-7.03100.0092.97-100.0092.97الحديد والصلب

Tiles and Panels from Ceramic......100.00103.933.93100.00103.933.93بالط خزف وصيني وبورسالن

Aluminum and metal doors and windows......100.00102.632.63100.00102.632.63أبواب وشبابيك حديدية والمنيوم

Taps and hydrants......1.32-1.32100.0098.68-100.0098.68حنفيات ومحابس

100.00100.430.43100.00100.540.54100.00102.862.86Wood productsمنتجات الخشب

  Plastic products and health tools......100.00101.201.20100.00101.051.05منتجات البالستك وأدوات صحية

Boilers and other home appliances......100.00100.880.88100.00102.052.05بويلرات وأجهزة منزلية أخرى

Equipment and electrical networking......1.72100.00100.550.55-100.0098.28معدات تمديدات كهربائية

Lamps......100.00102.952.95100.00102.952.95مصابيح ونيونات

Paints......0.08-0.08100.0099.92-100.0099.92الدهانات

100.00102.012.01100.00102.082.08100.00101.911.91Rental of equipmentاستئجار معدات

 100.00102.242.24100.00102.242.24100.00101.311.31Labor wagesأجور وتكاليف عمال

100.00100.890.89100.00100.990.99100.00100.280.28All items of Construction Cost Indexالرقم القياسي العام ألسعار تكاليف البناء

Percent 

Change %

Percent 

Change %

المباني غير السكنية
Non-Residential Buildings

201320142014

Skeleton Buildings

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel 

in 1967.
.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

Base Year (2013 = 100) سنة األساس

2014، 2013، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف البناء حسب األبواب الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 20 جدول 

 Table 20: Yearly Construction Cost Indices and Percentage Changes by Major and sub Groups in the West Bank*, 2013 , 2014

Major and Sub Groups األبواب الرئيسية والفرعية
مباني العظم

2013

المباني السكنية
Residential Buildings

20132014

Construction Cost Indexالرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

Percent 

Change %
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نسبة التغير
Percent Change %

Raw Materials 0.63-121.23120.46الخامات والمواد األولية

Quarries and quarrying products 128.47130.961.94منتجات المحاجر والكسارات

Asphalt and  bitumen mixture and  its products 2.04-136.10133.32إسفلت ومنتجاته

Road paints 112.32113.641.17دهانات الطرق

Plastic products 0.40-99.3798.97منتجات البالستك 

Cement 95.4596.731.34االسمنت  

Cement products 101.51104.542.99المنتجات االسمنتية

Iron and steel 7.33-111.30103.13الحديد والصلب

Foundry products 96.7596.870.13منتجات سبك

Other metals 0.75-92.7392.03أدوات معدنية أخرى

Electric wires and cables 6.25-105.2898.70أسالك وكيبالت كهربائية

Water 4.53-106.56101.74المياه

Transportation fees 0.07-94.9394.86أجور مواصالت

Rental of equipments 116.22117.851.40استئجار معدات 

Operating costs of equipment and maintenance 112.43115.973.15تكاليف تشغيل معدات وصيانة

Labor cost and wages 110.75112.331.42أجور وتكاليف عمال

Wages and miscellaneous costs 100.01100.010.00أجور وتكاليف متنوعة

All items Road Cost Index 116.97117.030.04الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق

 The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed*.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

by Israel in 1967.

2014 ،2013، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 21جدول 

 Table 21: Yearly Road Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2013, 2014

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

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

20132014
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2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
 Percent Change %

Agricultural  roads 117.29118.761.26 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 0.14-118.93118.77 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 115.70115.750.04 تطوير طرق بلدية

Maintenance of  outside roads 0.19-116.67116.44 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 0.09-116.28116.18  تطوير طرق خارجية

All items of Road Cost  index 116.97117.030.04 الرقم  القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق

نسبة التغير
Percent Change %

113.02115.942.58Excavationsالحفريات

100.61103.042.41Deface materialsمواد الطمم

2.09Asphalt, bitumen mixture and its products-114.22111.83إسفلت ومنتجاته

102.55102.980.42Plastic and cements pipesمواسير بالستيك وباطون

0.73Fountains-110.56109.76مناهل

105.92106.930.95Administrative expensesمصاريف إدارية

112.60116.223.21Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

107.12108.170.97All items of Sewage Networks cost indexالرقم القياسي العام ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي

 The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by*.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

Israel in 1967.

 The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by*.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

Israel in 1967.

2014 ،2013، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي حسب المجموعات الفرعية في الضفة الغربية: 23جدول 

 Table 23: Yearly Sewage Networks Cost Indices and Percent Changes by Sub Groups in the West Bank*, 2013, 2014

 Sub Groups المجموعات الفرعية

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

20132014

2014، 2013، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب نوع الطريق في الضفة الغربية: 22 جدول 
Table 22: Yearly Road Cost Indices and Percentage Changes by Type of Road in the West Bank*, 2013, 2014

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

Type of Road 20132014نوع الطريق
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2014األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Percent Change %

108.88108.980.10Water Reservoirsخزانات المياه

113.02115.942.58Excavationsالحفريات

101.30106.615.24Concreteالخرسانة

7.75Iron-120.50111.16الحديد 

105.15109.944.56Construction work and paintأعمال البناء والدهانات

101.43103.892.42Miscellaneousمتفرقات

105.92106.930.95Administrative expensesمصاريف ادارية

111.11113.412.07Water Networksشبكات المياه

113.02115.942.58Excavationsالحفريات

100.61103.042.41Deface Materialsمواد الطمم

2.09Asphalt, bitumen mixture and its products-114.22111.83إسفلت ومنتجاته

 115.14118.422.85Plastic and steel pipesمواسير بالستيك وحديد

105.92106.930.95Administrative expensesمصاريف إدارية

106.48109.913.21Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

All items of Water Networks cost index 110.41112.021.46الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

*The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
.1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  ع

2014 ،2013، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 24جدول 

 Table 24: Yearly Water Networks Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2013, 2014

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

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

20132014
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نسبة التغير
Percent Change %

5.46Mining and quarrying-143.69135.84التعدين واستغالل المحاجر

4.85Manufacturing-109.78104.46الصناعة التحويلية

99.52106.927.44Manufacture of food and beveragesصنع المنتجات الغذائية والمشروبات

53.77Manufacture of tobacco products-125.3857.96صنع منتجات التبغ

5.50Manufacture of textiles-106.01100.18صنع المنسوجات

81.3499.8522.76Manufacture of wearing apparelصنع المالبس، تهيئة وصبغ الفراء

87.7599.6313.54Tanning of leather, manufacture of bagsصنع حقائب المتعة وحقائب اليد والسروج واألمتعة واألحذية، دبغ وتهيئة الجلود

96.18100.104.07Manufacture of wood and its productsصنع الخشب والمنتجات الخشبية والفلين بإستثناء األثاث

10.77Manufacture of paper and its products-82.3873.50صنع الورق ومنتجات الورق

ستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة 98.39110.1511.95Publishing, printing and reproductionالطباعة والنشر وا 

72.4694.8830.94Manufacture of coke, refined petroleum productsصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي

111.52130.6917.19Manufacture of chemicals & its productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

5.94Manufacture of rubber and plastic-131.06123.28(البالستيك)صنع منتجات المطاط واللدائن 

2.35Manufacture of Non-metallic mineral products-97.3895.09صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

10.18Manufacture of basic metals-95.1985.50صنع الفلزات القاعدية

3.69Fabricated metal products except machinery and equipment-91.9988.59صنع منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات

2.34Manufacture of machinery and equipment-86.3284.30صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موقع آخر

86.6294.368.94Manufacture of electrical machineryصنع اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر

15.33Manufacture of medical devices-92.7478.53صنع األجهزة الطبية، وأدوات القياس عآلية الدقة واألدوات البصرية

115.79124.047.12Manufacture of motor vehicles, trailer and semi trailersصنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

126.36134.196.19Manufacture of other transport equipmentصنع معدات النقل األخرى

12.98Furniture and other manufacturing products-199.07173.23صنع األثاث، وصنع منتجات غير مصنفة في موضع آخر

116.93124.606.56Recycling(اعادة التصنيع)اعادة الدوران 

132.51133.560.79Electricity Water Supplyإنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء والمياه

133.17134.691.14Electricityامدادات الكهرباء والغاز والمياه الساخنة

2.50Water Supply-126.59123.42جمع وتنقية وتوزيع المياه

3.92All items of Industrial Production index-114.71110.22الرقم القياسي العام لكميات االنتاج الصناعي

2014، 2013األرقام القياسية ونسب التغير السنوية لكميات اإلنتاج الصناعي حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في فلسطين، : 25جدول 
Table 25: Yearly Industrial Production Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in Palestine, 2013, 2014

Base Year (2011 = 100)سنة األساس 

 20132014Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية 
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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 and services were collected in Israeli Shekels (IS). The monthly 

average exchange rate of the US dollar during 2006 - 2014 was as follows: 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Month 

3.49 3.73 3.81 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 16.4 January 

3.52 3.69 3.74 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 16.4 February 

3.48 3.69 3.76 3.56 3.74 4.16 5635 4.20 16.4 March 

3.48 3.62 3.75 3.43 3.69 4.19 5635 4.10 1634 April 

3.46 3.63 3.83 3.47 3.79 4.07 5613 4.00 1614 May 

3.46 3.62 3.88 3.41 3.85 3.93 5651 4.17 161. June 

3.42 3.61 3.99 3.42 3.86 3.90 5654 4.31 1614 July 

3.50 3.58 4.02 3.54 3.79 3.83 5633 4.23 1654 August 

3.63 3.57 3.95 3.69 3.73 3.77 5635 4.09 1653 September 

3.73 3.54 3.85 3.67 3.61 3.72 56.4 4.01 1644 October 

3.83 3.54 3.90 3.74 3.64 3.77 5644 3.93 1653 November 

3.93 3.50 3.80 3.77 3.61 3.79 5645 3.89 1644 December 

3.58 3.61 3.86 3.58 3.73 3.93 3.85 4.11 .4.8 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 – 4: International Standard of Industrial Classification (Version - 4)  

IS: 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 Networks Cost Index 

SNCI Sewage Networks Cost 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 to be 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 2014. 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, 2015  Ola Awad 
 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Consumer Price Index During 2014   

The annual Consumer price Index in Palestine during 2014 (base year 2010 = 100) increased 

by 1.73% compared to the previous year, also it rose by 9.42% compared with what it was in 

2010, and increased by 41.16% compared to 2004.  The rise in the CPI during 2014 was due 

to the increase in the prices of alcoholic beverages and tobacco by 11.80%, medical care by 

8.71%, goods and services in housing group by 3.31%, food and soft drinks by 0.37%, while 

transportation group decreased by 2.86%.  Changes in the prices of commodities in other 

groups were also observed, but had less effect on the overall price index.   

 

Changes in consumer prices in Jerusalem J1 during 2014:  

Consumer prices in Jerusalem J1 increased by 3.84% during 2014 (base year 2010 = 100) 

compared with the previous year.  This was due to the increase in prices of alcoholic 

beverages and tobacco by 11.44%, medical care by 10.56%, goods and services in housing 

group by 9.41%, transportation group by 6.23%, food and soft drinks by 3.87%, education 

services by 2.05%, Changes in the prices of commodities in other groups were also observed, 

but had less effect on the overall price index.  Consumer price index rose by 13.65% 

compared with what it was in 2010, and increased by 46.31% compared to 2004. 

 

Changes in consumer prices in Gaza Strip during 2014:  

Consumer prices in Gaza Strip increased by 2.85% during 2014 (base year 2010 = 100) 

compared with the previous year.  This was due to the increase in prices of alcoholic 

beverages and tobacco by 16.04%, food and soft drinks group by 1.40%, while transportation 

group decreased by 4.79%, the prices of commodities in other groups also changed but had 

less effect on the overall price index.  Consumer price index rose by 3.14% compared with 

what it was in 2010, and increased by 35.94% compared to 2004. 

 

Changes in consumer prices in the West Bank during 2014:  

Consumer prices in the West Bank increased by 1.20% during 2014 (base year 2010 = 100) 

compared with the previous year.  Also it rose by 12.44% compared with what it was in 2010, 

and increased by 42.43% compared to 2004. The rise in the CPI during 2014 was due to the 

increase in prices of alcoholic beverages and tobacco by 11.82%, goods and services in 

housing group by 10.01%, education services increased by 5.11%, medical care by 3.65%, 

while transportation group decreased by 5.06%, food and soft drinks group by 1.47%, The 

prices of commodities in other groups also changed but had less effect on the overall price 

index. 
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Consumer Price Indices by Region: 2004-2014 
(Base Year 2010=100) 
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      *The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

      **Those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. 

 

1.2 Annual Producer Price Index in Palestine During 2014   

The annual Producer Price Index in Palestine increased by 0.78% during 2014 (base year 

2011 = 100) compared with an increase of 0.89% during 2013.  The prices of locally 

consumed products increased by 0.98%, while the prices of exported products decreased by 

1.19% during 2014.  The prices of agricultural products increased by 2.27%, the price of fish 

group increased by 1.48%, while the prices of mining and quarrying, which cover only 

quarrying and stone crushing decreased by 0.41%, and manufactured products by 0.05% 

during the same period.  Producer price index rose by 4.26% compared with what it was in the 

base year, and increased by 22.63% compared with the price in 2007.     

 
Producer Price Indices in Palestine by Source of Product: 2004-2014 

 (Base Year 2011=100) 
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1.3 Annual Wholesale Price Index in Palestine During 2014   

The annual Wholesale Price Index in Palestine increased by 1.48% during 2014 (base year 

2007 = 100) in comparison with an increase of 0.78% during 2013.  The prices of imported 

products increased by 2.52%, and the prices of local production increased by 0.84% during 
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2014.  This increase is due to the increase in the prices of fishing group by 3.26%, agricultural 

products by 1.90%, manufacturing products by 1.41%, while the prices of mining and 

quarrying decreased by 6.97% during the same period. Wholesale price index rose by 22.14% 

compared with what it was in 2007. 

 
Wholesale Price Indices in Palestine by Source of Product: 2004-2014  

(Base Year 2007=100) 
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1.4 Construction Cost Index in the West Bank During 2014   

The annual Construction Cost Index for Residential buildings in the West Bank increased by 

0.89% during 2014 compared with 2013 (base year 2013=100).  This increase is due to the 

increase in labor costs and wages by 2.24%, rental of equipments by 2.01%.  Also, prices of 

raw materials increased by 0.30% during the same period. 
 

The annual Construction Cost Index for Non-residential buildings in the West Bank increased 

by 0.99% during 2014 compared with 2013 (base year 2013=100).  This increase is due to the 

increase in labor costs and wages by 2.24%, rental of equipments by 2.08%.  Also, prices of 

raw materials increased by 0.50% during the same period. 
 

The annual Construction Cost Index for skeleton buildings in the West Bank increased by 

0.28% during 2014 compared with 2013 (base year 2013=100).  This increase is due to the 

increase in rental of equipments by 1.91%, labor costs and wages by 1.31%, while the prices 

of raw materials decreased by 0.20% during the same period. 
 

Construction Cost Indices According to Building Type in the West Bank*: 2008-2014  
 (Base Year 2013 = 100) 
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      *The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 
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1.5 Road Cost Index in the West Bank During 2014   

The annual Road Cost Index in the West Bank slight increased by 0.04% during 2014 

compared with 2013 (base month December 2008 = 100).  This increase is due to the increase 

in operating costs of equipment and maintenance by 3.15%, labor costs and wages by 1.42%, 

rental of equipments by 1.40%, while the prices of raw materials decreased by 0.63% during 

the same period. 
  

Road Cost Indices in the West Bank*:2009-2014 
 (Base Month December 2008 = 100) 
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       *The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 

 

1.6 Water Networks Cost Index in the West Bank During 2014   

The annual water networks cost index in the West Bank increased by 1.46% during 2014 

compared with 2013 (base month January 2010 = 100) due to the increase in the costs of 

water networks by 2.07%, and water reservoirs by 0.10%.  At the level of sub groups, this 

increase is due to the increase in the prices of concrete by 5.24%, the prices of plastic and 

steel pipes by 2.85%, the prices of excavations by 2.58%, the prices of deface materials by 

2.41%, while the prices of iron decreased by 7.75%, and the prices of asphalt, bitumen 

mixture and its products by 2.09% during the same period. 

 
Water Networks Cost Indices in the West Bank*: 2010-2014 

 (Base Month January 2010 = 100) 
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        *The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 
 

 



PCBS: Prices and Price Indices, 2014   

 ] 02[  

1.7 Sewage Networks Cost Index in the West Bank During 2014   

The annual Sewage Networks Cost Index in the West Bank increased by 0.97% during 2014 

compared with 2013 (base month January 2010 = 100) due to the increase in the prices of 

excavations by 2.58%, the prices of deface materials by 2.41%, the prices of plastic and 

cement pipes by 0.42%, while the prices of asphalt, bitumen mixture and its products 

decreased by 2.09%, and the prices of fountains by 0.73% during the same period. 

 
Sewage Networks Cost Indices in the West Bank*: 2010-2014 

 (Base Month January 2010 = 100) 
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     *The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967. 
 

1.8 Industrial Production Index in Palestine During 2014   

The annual Industrial Production Index in Palestine decreased by 3.92% during 2014 

compared with 2013 (base year 2011 = 100) due to the decrease in the activity of mining and 

quarrying by 5.46%, the activity of manufacturing industry by 4.85%, while water and 

electricity supply increased by 0.79% during the same period.  Industrial production index 

rose by 10.22% compared with what it was in 2011. 

 
Industrial Production Indices in Palestine: 2011-2014 

 (Base Year 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 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 2014, in addition to the Industrial Production Index for 2014. 

  

2.1 Project Objectives  

The price surveys primarily provide the following: 

 Data on producer price indices for local and exported goods, and by major and sup group 

in Palestine. 

 Data on wholesale price indices for local and imported goods, and by major and sup 

group in Palestine. 

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

Jerusalem J1, and by major and sup group. 

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

skeleton buildings, and by major and sup group in the West Bank. 

 Data on prices and indices of the cost of various kinds of roads, and by major and sup 

group in the West Bank. 

 Data on prices and indices of the cost of water and sewage networks, and by major and 

sup group in the West Bank. 

 Data on the Industrial Production Index, and by major and sup group in Palestine. 

 Provide data on the relative change of industrial production by measuring the amounts of 

production in Palestine.  

 Provide data on the relative change in the prices of industrial products in Palestine.  

 A measure of inflation rates in Palestine, whether it domestic or imported.  

 Provide statistics needed for decision-makers, planners and those interested in the 

national economy.  

 Contribute to the preparation of quarterly and annual national accounts data. 
 

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 doesn't 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 are collected from 3,534 outlets distributed in the main Palestinian cities for consumer, 

producer, wholesale, construction, roads, water networks, sewage networks, and industrial 
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production indices. ISIC– 4 is used for the classification of commodities and COICOP is used 

for the classification of consumer commodities.  There are 650 commodities collected from 

1,975 outlets in the calculation of the consumer price indices; for producer price indices, 

1,300 commodities are collected from 435 outlets; for wholesale price indices, 1,256 

commodities are collected from 528 outlets; for construction and road price indices, 202 

commodities are collected from 569 outlets; for water and sewage network price indices, 121 

commodities are collected from 27 outlets; and industrial production indices are 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.  With the beginning of the year 

2012 the base year for producer price index were modified to be 2011 instead of 2007.  At the 

same time this year has been certified as a base year for industrial production index.           

CPI produces separate indices for the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem J1 and PCBS 

adjusted its base year to 2004 instead of 1996, with the beginning of 2014 base year for CPI 

has been modified to become 2010 instead of 2004.  December 2007 was considered as the 

base month for construction indices, and by the year of 2014 PCBS develops new price 

indices for Skeleton building and modified the base year to be 2013.  December 2008 is 

considered the base month for road indices, and January 2010 is considered the base month 

for water and sewage network indices. 

 

2.4 Calculation of Price Indices  
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, after that they are 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 consumption and expenditure of goods and services represented in 

the consumer basket were collected through the Palestinian Consumption and Expenditure 

Survey (PECS) conducted in 2010. 
 

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. 

 

It should be noted that the estimated for imputed rent has been excluded from the results of 

consumption and expenditure household survey when derive weights for consumer prices 

index, and it is not represented in calculation consumer prices index for housing group. 
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The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

consumer price index for the major groups based on household consumption and expenditure 

survey for 2010: 
 

Major Groups of Expenditure 
Relative Weight 

Palestine West Bank Gaza Strip Jerusalem J1 

Food and soft drinks 35.02 34.96 41.18 23.67 

Alcoholic Beverages and tobacco 4.31 5.22 2.32 4.06 

Textiles, clothing and footwear 6.29 5.79 7.09 6.91 

Housing 8.87 8.83 8.73 9.28 

Furniture, household goods  5.36 4.83 6.55 5.42 

Medical care 3.93 4.44 3.08 3.32 

Transportation 13.83 15.33 7.93 18.37 

Communications 3.55 3.46 3.17 4.69 

Recreational, cultural goods & services 2.07 1.78 2.39 2.69 

Education 3.39 3.59 3.38 2.51 

Restaurants, cafes and hotels 1.92 1.86 1.65 2.70 

Miscellaneous goods and services 11.48 9.91 12.50 16.38 

Overall Consumer Price Index 100 100 100 100 

 

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

consumer price index for region based on household consumption and expenditure survey for 

2010: 
 

Region Relative Weight 

Palestine 1.00 

West Bank 0.59 

Gaza Strip 0.34 

Jerusalem J1 0.07 

 

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.  

 

The weights have been relayed on sales of domestic production values based on each of the 

agricultural production, and industrial production during the year 2009 data, as well as have 

been relayed on foreign trade statistics for the distribution of the value between exported and 
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locally consumed goods in 2009, calculated weights required for each of goods consumed 

locally in addition to the goods exported to the proportion of the total value of sales of those 

goods. 

 

According to the proportional distribution of locally produced goods, the percentage of goods 

produced and consumed locally is about 0.91%, compared to 0.09% for goods produced and 

exported abroad.  It should be noted that in calculating the producer price index for goods 

exported from domestic production has been relying on domestic prices sales of various 

commodities, but were weighted depending on the value of domestic production to outside. 
 

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

producer price index adoption in 2009 data: 
 

Main Categories 
Relative Weight 

Local Export Total 

Agriculture            36.01 

Fishing 0.   0.0  0.20 

Mining & Quarrying           2.13 

Manufacturing 58.21       61.66 

Overall Producer Price Index 100 100 100 

 

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.  
 

The weights have been relayed on sales of domestic production values based on each of the 

agricultural production, and industrial production during the year 2007 data, as well as have 

been relayed on foreign trade statistics for the distribution of the value between imported and 

locally consumed goods in 2007, calculated weights required for each of goods consumed 

locally in addition to the goods imported to the proportion of the total value of sales of those 

goods. 
 

According to the relative distribution of goods consumed, the percentage of goods produced 

and consumed locally is about 0.60%, compared to 0.40% of imported goods.  It should be 

noted that in calculation of wholesale prices index for imported goods have been relying on 

domestic sales prices for imported goods, but was weighted based on the value of imports 

product. 
 

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

wholesale price index adoption in 2007 data: 
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Main Categories 
Relative Weight 

Local Import Total 

Agriculture 39.53 12.33 28.60 

Fishing 0.23 0.01 0.14 

Mining & Quarrying 1.22 0.53 0.94 

Manufacturing 59.02 87.13 70.32 

Overall Wholesale Price Index 100 100 100 

 

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 residential, non-residential, skeleton buildings was 

based on a number of projects implemented in 2013, and on data available for housing 

projects during 2013 from the Palestinian Housing Council. 
 

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

construction cost index adoption in 2013 data: 
 

Main Categories 

Relative Weight 

Residential 
Buildings 

Non-residential 
Buildings 

Skeleton 
Buildings 

Raw Materials       65.60 69.20 

Rental of equipment      3.60 4.30 

Labor costs and wages       24.90 23.50 

Expenses and other costs 1.20 1.20 0.00 

Engineering and supervision 
services 

4.70 4.70 3.00 

Overall Construction Cost Index 100 100 100 

 

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

in 2008. 
 

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the road 

cost index adoption in 2008 data: 
 

Main Categories 

Relative Weight 

Agricultural  
roads 

Developme-
nt of 

outside 
roads 

Developm
-ent of 

the 
municipal
-ity roads 

Maintena-
nce of the 
municipal
-ity roads 

Mainten-
ance of  
outside 
roads 

All 
items 

of 
Road 
Cost 

weight 

Raw Materials 36.90 60.60 62.70 63.70 66.10 60.63 

Transportation fees 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 

Rental of equipments 45.00 14.00 13.50 17.50 13.50 17.75 

Operating costs of 
equipment and maintenance 

3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 

Labor costs and wages 7.10 11.40 9.80 8.80 11.40 9.92 

Wages and miscellaneous 
costs 

5.00 10.00 10.00 6.00 5.00 7.50 

Overall Road Cost Index 100 100 100 100 100 100 
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The weight used to calculate the index of water networks costs was based on a number of 

projects implemented in 2009. 

 

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

water networks cost index adoption in 2009 data: 
 

Main Categories Relative Weight 

Water Reservoirs 31.25 

Excavations 2.50 

Concrete 13.75 

Iron 10.00 

Construction work and paint 2.50 

Miscellaneous 1.25 

Administrative expenses 1.25 

Water Networks 68.75 

Excavations 6.25 

Deface Materials 10.00 

Asphalt, bitumen mixture and  its products 8.75 

Plastic and steel pipes  31.25 

Wages and other costs 8.75 

Administrative expenses 3.75 

Overall Water Networks Cost Index 100 

 

The weight used to calculate the index of sewage networks costs was based on a number of 

projects implemented in 2009. 

 

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

sewage networks cost index adoption in 2009 data: 
 

Main Categories Relative Weight 

Excavations 15.00 

Deface Materials 20.00 

Asphalt, bitumen mixture and its products 7.00 

Plastic and cements pipes 25.00 

Wages and other costs 8.00 

Fountains  20.00 

Administrative expenses 5.00 

Overall Sewage Networks Cost Index 100 

 

2.5.5 Weighting System for IPI 

The weights used to calculate the Industrial Production Index was based on the value of 

industrial production and the value added for all economic activities in the Industrial Survey 

of 2009. 

 



PCBS: Prices and Price Indices, 2014   

 ] 29[  

The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

industrial production index adoption in 2009 data: 
 

Main Categories Relative Weight 

Mining & Quarrying 4.60 

Manufacturing 80.50 

Electricity Water Supply 14.90 

Overall Industrial Production Index 100 

 

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.  Where electronic forms 

was design especially to collect prices for different surveys, collected by handheld devices in 

the West Bank, and by questioner in Gaza Strip and Jerusalem J1. 
  

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. 

 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 Sampling Errors  

The findings of the survey may be affected by sampling 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 variation 

of these goods is very low, apart from tomato and banana goods: the high coefficient of 

variation in the price of tomatoes and banana during 2014 is due to the oscillation in tomato 

and banana prices, especially in the third and fourth quarter of 2014.  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.  
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2.8.2 Non-Sampling Errors  

Non-sampling 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 for the data collected by a questioner throughout processing and data 

entry:  

a. Data entry staff was selected from specialists in computer programming and 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 

month with that of the previous month, comparing the data of sources and between 

governorates. 

4. Also data collected by handheld devices has been checked for consistency and 

accuracy by plying rules of checked at Item level.  

 

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. 
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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-ISIC4 was adopted. 

4. It should be noted that the estimated for actual house rent has been excluded from the 

results of consumption and expenditure household survey when derive weights for 

consumer prices index, and it is not represented in calculation consumer prices index for 

housing group. 

5. It should be noted that in calculating the producer price index for goods exported from 

domestic production has been relying on domestic prices sales of various commodities, 

but were weighted depending on the value of domestic production to outside. 

6. It should be noted that in calculation of wholesale prices index for imported goods have 

been relying on domestic sales prices for imported goods, but was weighted based on the 

value of imports product. 

 
Summary of Variance Calculation for the Most Important Items During 2014 

 

 

Coefficient 
of Variation 

95% Confidence Interval Standard 
Error 

Estimate Item Description 
Upper Lower 

0.02 11.81 11.03 0.20 11.42 Long grain rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 1kg 

0.01 152.86 149.72 0.80 151.29 Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

0.00 3.85 3.83 0.01 3.84 White bread - Local -1kg 

0.00 48.15 47.30 0.22 47.72 Fresh beef meat - Local - 1kg 

0.01 16.36 15.58 0.20 15.97 Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

0.00 96.15 94.62 0.39 95.39 Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

0.02 17.57 16.17 0.35 16.87 Chicken eggs - Local - Carton/ 2kg 

0.00 28.51 28.08 0.11 28.30 Olive oil - Local - 1kg 

0.07 5.30 3.98 0.33 4.64 Large size banana - Israel - 1kg* 

0.03 7.49 6.64 0.22 7.06 Red apple - Israel - 1kg 

0.07 3.83 2.87 0.24 3.35 Greenhouse tomato - Local - 1kg*  

0.06 3.47 2.77 0.18 3.12 Greenhouse cucumber - Local - 1kg 

0.03 2.82 2.51 0.08 2.66 Medium sized potato - Israel - 1kg 

0.01 3.50 3.36 0.04 3.43 Fine white sugar -  Israel - Pack/ 1kg 

0.01 1.50 1.44 0.02 1.47 White table salt-  Israel - Pack/ 1kg 

0.01 20.41 20.00 0.11 20.21 Imperial - Local - 20 cigarettes 

0.01 71.69 69.50 0.56 70.60 Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

0.01 6.66 6.52 0.04 6.59 Diesel for heating - Israel - 1 liter 

0.01 7.31 7.11 0.05 7.21 Excellent gasoline 95 - Israel - 1 liter 

0.01 141.59 138.24 0.85 139.92 Locally manufactured gold – 21 carat 
 

    * The high coefficient of variation in the price of tomatoes and banana during 2014 is due to the oscillation in tomato and 

banana prices, especially in the third and fourth quarter of 2014. 
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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: 

It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 

during different temporal intervals. 
 

Laspeyres equation: 

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

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

groups throughout the base year. 
 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of goods and 

services that households consume between two different periods: one is called the base period 

and the other is the comparison period. 
 

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 household to gain a commodity or service. 
 

Base time: 

It is refers to the period to which current period is being compared.  
 

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. The producer prices exclude any transport charges 

invoiced separately by the producer. 
 

Wholesale price: 

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

commercial, institutional and 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. 
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Relative weights: 

The percent which reflects the relative significance of the commodities and services within 

the consumer basket or any component of the index which used in the mathematical 

calculation for the index. 

 

Base prices: 

It is refers to the prices of goods and services in a period to which current prices are being 

compared.  
   

Percentage change in price index (indicator): 

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: 

It is 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- 4 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. It is an economic entity that is capable, in 

its own right, of owning assets, incurring liabilities and engaging in economic activities and 

transactions with other entities.  
  
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.  




