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 6142، أيار -هـ4137 ،شعبان. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 . 2015 ،النشرة السنوية: األرقام القياسيةو  األسعار  .2016الجهاز 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
 8912  الرقم المرجعي                                                        http://www.pcbs.gov.ps:   ةينلكترو إ ةصفح

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

الذين  جميع مصادر البيانات الخاصة بمسوح األسعاريتقدم 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
 
ــ دقــل ــذ تنو  طم تخطــيت ــام القياســية في ــي مــن الجهــاز المركــزي فــي فلســطين ، 2015مســا األســعار واألرق ــق فن ــادة فري بقي

م الرئيســية يــو متلا ةعــو مجمعــدد مــن أع ــاء و  دولــة فلســطينكــم مــن ن بــيك لإلحصــاء الفلســطيني، وبــدعم مــالي مشــتر 
        نميـــــة تية للر ســـــيلسو ا ةلـــــاالوك ،فلســـــطين النرويجيـــــة لـــــد  يـــــةمثلمال بتـــــكمب ةلـــــثمم 2015لعـــــام ( CFG)للجهـــــاز 
 .(SDC)والتعاون 

 
تجدر االشارة الى  .بدعم مالي من اإلتحاد األوروبي 2015للعام جمع بيانات مسوح األسعار واألرقام القياسية تم تمويم 

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

 اللجنة الفنية  
 ة                           رئيس اللجنةأشرف سمار 

 عبد المنعم جلبوش
 عبير الشيخ حسن

 فادي عمارنة
 بشير شبيطة

 محمد الخطباء
 جعفر قادوس

 زياد قاللوة
 أسيل زيدان

 

 إعداد التقرير 

 دعاء البرغوثي
 عبير الشيخ حسن

 فادي عمارنة
 أسيل زيدان 

 
  التصميم الجرافيكي 

 أحمد سوالمة
 

  النشر تدقيق معايير 

 هحنان جناجر 
 

 المراجعة األولية 

 أشرف سمارة  

 صالح الكفري. د
 

 المراجعة النهائية 

 محمد قاللوة

 

 اإلشراف العام 

 رئيس الجهاز                    عال عوض                            
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 تـنـويــه لمستخدمي بيانات هذا التقرير

 
، فقد تم J1القدس  ءالضفة الغربية باستثناو   J1القدس  بين واألهمية النسبية للسلع والخدماتللتفاوت في األسعار  نظرا   -4

الرقم القياسي الخاص فإن  وباقي محافظات الضفة الغربية بشكل مستقل، لذا J1 لكل 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)..( إلشارة تظهر ا -6

 .احتساب الرقم القياسي لعدم توفر أوزان على مستوى هذه المجموعة إمكانية، أو عدم في تلك الفترة
 لقسعر صرف الدوالر مقابل الشيل ل الشهريالمعدوقد بلغ  . في تسعير السلع والخدمات م اإلسرائيليقالشيتم استخدام  -3

 :كالتالي  6142 – 6117للسنوات 
 

 8092 8092 8092 8098 8099 8090 8001 8002 8002 الشـــهر

 3.95 3.49 3.73 18.0 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 كانون ثاني

 3.90 3.52 3.69 18.3 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 شباط

 4.00 3.48 3.69 18.3 3.56 3.74 4.16 1821 4.20 آذار

 3.94 3.48 3.62 18.2 3.43 3.69 4.19 1821 4.10 نيسان

 3.86 3.46 3.63 18.1 3.47 3.79 4.07 1831 4.00 أيار

 3.83 3.46 3.62 ..18 3.41 3.85 3.93 1813 4.17 حزيران

 3.79 3.42 3.61 1833 3.42 3.86 3.90 .181 4.31 تموز

 3.83 3.50 3.58 3815 3.54 3.79 3.83 1822 4.23 آب

 3.91 3.63 3.57 1832 3.69 3.73 3.77 1821 4.09 أيلول

 3.87 3.73 3.54 18.2 3.67 3.61 3.72 .183 4.01 تشرين أول

 3.89 3.83 3.54 1831 3.74 3.64 3.77 ..18 3.93 تشرين ثاني

 3.88 3.93 3.50 18.1 3.77 3.61 3.79 18.1 3.89 كانون أول

 3.89 3.58 3.61 2823 3.58 3.73 3.93 3.58 4.11 السنويالمعدم 

 
 
 راتاتصاالخ

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

4627 
:COICOP من االستخدام تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض 

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

 الصفحة  المو وع
  

   قائمة الجداول 

  المقدمة 

  

 71 النتائج الرئيسية :الفصل األول
 47 6142خالل عام  ألرقام القياسية ألسعار المستهلكا 4.4 
 40 6142عام في فلسطين خالل  ار المنتجاألرقام القياسية ألسع 6.4 

 46 6142خالل عام في فلسطين  عار الجملةاألرقام القياسية ألس 3.4 
 61 6142عار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام األرقام القياسية ألس 1.4 
 61 6142األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية خالل عام  2.4 
نشاء شبكات المياه في الضفة الغربية خالل األرقام القياسية ألسعار تكاليف إ 2.4 

 6142عام 
64 

نشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة إاألرقام القياسية ألسعار تكاليف  7.4 
 6142الغربية خالل عام 

64 

 66 6142عام  خالل اج الصناعي في فلسطيننتلكميات اإلاألرقام القياسية  0.4 
   

 63  المنهجية والجودة :الفصل الثاني

 63 أهداف مسوح األسعار 4.6 
 63 استخدامات الرقم القياسي 6.6 
 61 طاراختيار العينة واإل 3.6 
 62   الشمول ..1 
 62 تبويب السلع والخدمات   ..2 
 62 أسعار المستهلك 4.2.6 

 62 أسعار المنتج والجملة 6.2.6 

 62 األرقام القياسية لتكاليف البناء 3.2.6 

 67 األرقام القياسية لتكاليف الطرق 1.2.6 

 67 شبكات المياهنشاء إاألرقام القياسية لتكاليف  2.2.6 

 67 شبكات الصرف الصحينشاء إاألرقام القياسية لتكاليف  2.2.6 

 67 نتاج الصناعيكميات اإلاألرقام القياسية ل 7.2.6 

 67 طريقة حساب الرقم القياسي ..2 
 60 (األوزان)األهمية النسبية للسلع والخدمات  ..7 
 60 األهمية النسبية ألسعار المستهلك 4.7.6 
 60 سبية ألسعار المنتجاألهمية الن 6.7.6 
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 الصفحة  المو وع

 66 األهمية النسبية ألسعار الجملة 3.7.6 
 31 األهمية النسبية ألسعار تكاليف البناء 1.7.6 
 31 األهمية النسبية ألسعار تكاليف الطرق 2.7.6 
 34 شبكات المياهنشاء إاألهمية النسبية ألسعار تكاليف  2.7.6 
 34 شبكات الصرف الصحينشاء إاألهمية النسبية ألسعار تكاليف  7.7.6 
 36 نتاج الصناعياألهمية النسبية لكميات اإل 0.7.6 
دارةتنظيم  0.6   36 العمل الميداني وا 
 33 وجدولتهابيانات ال معالجةو  مراجعةو  تدقيق ..6 
 33 األسعاربيانات  ومعالجة مراجعةو  تدقيق 4.6.6 
 33 نتاج الصناعيكميات اإلبيانات  ومعالجة مراجعةو  تدقيق 6.6.6 
 33 ادخال البيانات وجدولتها 3.6.6 
 33 دقة البيانات 41.6 
 31 أخطاء المعاينة 4.41.6 
 31 معاينةأخطاء غير ال 6.41.6 
 32 دارة المشروع لرفع جودة البياناتإجراءات أخرى اتخذتها إ 3.41.6 
 32 مقارنة البيانات ..44 
 37 ىمالحظات فنية أخر  ..46 
  

 39 لمفاهيم والمصطلحاتا :الفصل الثالث
   

 67 الجداوم 
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 قائمة الجـداوم

 
 

 الصفحة  الجـدوم
   

 63 6142 – 4662 ،فلسطينر المستهلك في ألسعا األرقام القياسية :7جدوم 
   

 66 6142 – 4662 ،األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية :6جدوم 
   

 65 6142 – 4662، ألسعار المستهلك في قطاع غزة األرقام القياسية :3جدوم 
   

 J1 ،4662 – 6142 64 األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس : 6جدوم 
   

حسب أقسام اإلنفاق  فلسطينألسعار المستهلك في  السنوية األرقام القياسية ونسب التغير :5جدوم 
 6142 - 6112 ،سيةالرئي

61 

   

 الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاقألسعار المستهلك في السنوية األرقام القياسية ونسب التغير  :4جدوم 
 6142 - 6112 ،الرئيسية

69 

   

ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق السنوية األرقام القياسية ونسب التغير  :1جدوم 
 6142 - 6112 ،الرئيسية

57 

   

حسب أقسام اإلنفاق J1  ألسعار المستهلك في القدس السنوية األرقام القياسية ونسب التغير :8جدوم 
 6142 - 6112، الرئيسية

53 

   

حسب أقسام اإلنفاق  فلسطينألسعار المستهلك في  الشهرية األرقام القياسية ونسب التغير :9جدوم 
 6142ول كانون أ –كانون ثاني  ،الرئيسية

55 

   

 ألسعار المستهلك في الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاق الشهريةاألرقام القياسية ونسب التغير  :70جدوم 
 6142كانون أول  –كانون ثاني  ،الرئيسية

54 

   

ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق  الشهريةاألرقام القياسية ونسب التغير  :77جدوم 
 6142كانون أول  –كانون ثاني  ،سيةالرئي

51 

   

حسب أقسام اإلنفاق J1  ألسعار المستهلك في القدس الشهرية األرقام القياسية ونسب التغير :76جدوم 
 6142كانون أول  –كانون ثاني ، الرئيسية

58 

   

حسب ة الغربية والضف فلسطينألسعار المستهلك في  السنوية األرقام القياسية ونسب التغير :73جدوم 
 6142، 6141 والفرعية، أقسام اإلنفاق الرئيسية

59 

   

حسب أقسام  J1قطاع غزة والقدس ألسعار المستهلك في السنوية األرقام القياسية ونسب التغير  :76جدوم 
 6142، 6141 والفرعية، الرئيسية اإلنفاق

41 

   

 15 6142 في المناطق الفلسطينية،ة المستهلك لسلع مختار  سعارالسنوي ألمتوسط ال :75جدوم 
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 الصفحة  الجـدوم
   

 
 

 فلسطين،    ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية في  السنوية ونسب التغير األرقام القياسية :74جدوم 
6141، 6142 

89 

   

فلسطين،      ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية في  السنوية ونسب التغير األرقام القياسية :71جدوم 
6141، 6142 

89 

   

     فلسطين،في  والفرعية األبواب الرئيسيةألسعار المنتج حسب السنوية األرقام القياسية  :78جدوم 
6143 - 6142 

90 

   

    فلسطين،في والفرعية  األبواب الرئيسيةألسعار الجملة حسب  السنوية األرقام القياسية :79جدوم 
6143 - 6142  

96 

   

تكاليف البناء حسب األبواب الرئيسية والفرعية  السنوية ألسعار ونسب التغير م القياسيةألرقاا :60جدوم 
 6142 ،6141 الغربية، في الضفة

98 

   

المجموعات الرئيسية حسب الطرق تكاليف السنوية ألسعار  ونسب التغير ألرقام القياسيةا :67جدوم 
   6142، 6141الغربية،  في الضفةوالفرعية 

99 

   

في الضفة  نوع الطريق حسبتكاليف الطرق ونسب التغير السنوية ألسعار  األرقام القياسية :66جدوم 
 6142، 6141، الغربية

700 

   

األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي حسب  :63جدوم 
 6142، 6141المجموعات الفرعية في الضفة الغربية، 

700 

   

نشاء شبكات المياه حسب المجموعات ونسب التغير  السنوية ألسعار تكاليف إاألرقام القياسية  :66جدوم 
 6142، 6141الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، 

707 

   

 لكميات االنتاج الصناعي حسب المجموعات الرئيسيةونسب التغير السنوية األرقام القياسية  :65جدوم 
 6142، 6141في فلسطين،  ةوالفرعي

706 
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 المقدمة
 

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

 
وذلـك استشـعارا  منـه  4667إصدار نشرات األسعار واألرقام القياسـية منـذ عـام  ء الفلسطينيالمركزي لإلحصا الجهازوقد بدأ 

سـلع ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق المحافظات الفلسطينية المختلفة تبـين أسـعار المسـتهلك والمنـتج والجملـة لل
باشـر الجهـاز  6116العـام  مـواد البنـاء المختلفـة، وفـي اربجمـع أسـعقام الجهاز  6110عام المع بداية االستهالكية الهامة، و 

بــدأ الجهــاز بجمــع بيانــات حــول أســعار مــواد انشــاء شــبكات الميــاه  6141بجمـع أســعار مــواد إنشــاء الطــرق، ومــع بدايــة العــام 
، ممــا يســهل علــى 6144والصــرف 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  . ومعرفـــة تطورهـــا

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

زة، أمـا تكـاليف مـواد وقطـاع غـ 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

 .بيانات عن كميات وقيم االنتاج وأسعار المنتجات الصناعية من جميع المحافظات الفلسطينية
  

إلى السادة الباحثين والمخططـين والمهتمـين بشـ ون  6142السنوية لعام  الجهاز أن يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية يسر
لـى مراكــز البحـث العلمـي والجامعـات واألفــراد، والتـي تشـمل األرقـام القياســية للمسـتهلك والمنـتج والجملــة  التنميـة االقتصـادية وا 

لصــناعي، إضــافة إلــى متوســـطات وتكــاليف مــواد البنــاء والطــرق وشـــبكات الميــاه والصــرف الصــحي وكميــات وقـــيم االنتــاج ا
   .أسعار المستهلك لسلع مختارة

 
إلى توفير البيانات اإلحصائية حول األرقام القياسية بشكل منتظم بهدف توفير البيانـات  من خالل هذا التقرير يسعى الجهاز

هـذه النشــرة علـى ضــوء الالزمـة ألغـراض الدراســة والتحليـل وخدمــة أصـحاب القـرار، وبكــل توكيـد ســوف يقـوم الجهـاز بتطــوير 
 . مقترحات وتقييمات الباحثين والمهتمين لهذا الجهد

 
 واهلل الموفق،،،

 
 

 6074، أيار
 

  عال عوض
 رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج الرئيسية
 

  5112خالل عام ألسعار المستهلك  األرقام القياسية 1.1
علا   5173لعاام مقارنة با% 7.34بنسبة  ارتفاعا   (711=5171سنة األساس ) 5172عام الأسعار المستهلك خالل  سجلت

مقارنااة ماا  مااا كاناات عل ااال األسااعار خااالل العااام % 71.11كمااا سااجلت أسااعار المسااتهلك ارتفاعااا  بنساابة   .مسااتوف سلساا   
 بشاكل ري ساال 5172عاام الالساب  الري ساال ترتفااأل األساعار خاالل  عاو   . 5113لعاام مقارناة با% 34.74بة ، وبنسا5171

، وأساااعار األةمشاااة %3.14وأساااعار خااا مات التعلااا م بنسااابة ، %71.15ترتفااااأل أساااعار المشاااروبات الكتول اااة والتبااا  بنسااابة 
، وأسااعار المااوا  اليةاي ااة %4.37، وأسااعار األثااال والمفروشااات والساال  المنبل ااة بنساابة %3.12والمالبااس واألتة ااة بنساابة 

السااال  ر علااا  الااارام مااا  انخفاااا  أساااعا، %7.12وأساااعار الخااا مات ال ب اااة بنسااابة ، %7.11والمشاااروبات المر باااة بنسااابة 
س ماا ، %7.11النقال والمواصاالت بمقا ار مجموعاة ، وأسعار %3..2والخ مات ضم  مجموعة المسك  ومستلبماتال بمق ار 

 .عل  الرةم الق اسال العام ألسعار المستهلك المجموعات تي رات متفاوتة ولك  بقال تأث رها مت و ا   سجلت بق ة
 

 :5112أسعار المستهلك في قطاع غزة لعام 
مقارنااة % 7.11ارتفاعااا  بنساابة ( 711=5171ساانة األساااس ) 5172سااجلت أسااعار المسااتهلك سااال ة اااأل اااب  خااالل العااام 

 ،%53..7، السااب  الري سااال لهااةا اترتفاااأل  عااو  ترتفاااأل أسااعار مجموعااة المشااروبات الكتول ااة والتباا  بنسباااة بالعااام الساااب 
، وأسااعار األثااال والمفروشااات %1..7سااعار خاا مات التعلاا م بنساابة ، وأ%4.31وأسااعار األةمشااة والمالبااس واألتة ااة بنساابة 

علااا  الااارام مااا   ،%7.12 بنسااابةالماااوا  اليةاي اااة والمشاااروبات المر باااة ، وأساااعار مجموعاااة %7.44والسااال  المنبل اااة بنسااابة 
تي رات  ، س ما سجلت بق ة المجموعات%1..4أسعار السل  والخ مات ضم  مجموعة المسك  ومستلبماتال بمق ار  انخفا 

مقارناة % 3.11متفاوتة ولك  بقال تأث رها مت و ا  عل  الرةم الق اسال لألساعار، كماا ساجلت أساعار المساتهلك ارتفاعاا  بنسابة 
 .5113مقارنة بالعام % 44.43، وبنسبة 5171م  ما كانت عل ال األسعار خالل العام 

 
  :5112أسعار المستهلك في الضفة الغربية لعام 

مقارناة % 7.51ارتفاعاا  بنسابة ( 711=5171سانة األسااس ) 5172هلك سال الضفة اليرب ة خالل العاام سجلت أسعار المست
، 5171مقارنة م  ما كانت عل ال األسعار خالل العاام % 74.41كما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعا  بنسبة بالعام الساب ، 

ترتفااأل أساعار مجموعاة  5172األسعار خالل العام  أل عو  السب  الري سال ترتفا.  5113مقارنة بالعام % .33.5وبنسبة 
، وأسااعار األةمشااة والمالبااس %3.41، وأسااعار األثااال والمفروشااات والساال  المنبل ااة بنساابة %12..خاا مات التعلاا م بنساابة 

المشااااروبات ، وأسااااعار %5..5، وأسااااعار مجموعااااة المااااوا  اليةاي ااااة والمشااااروبات المر بااااة بنساااابة %3.53واألتة ااااة بنساااابة 
أساعار السال  والخا مات ، علا  الارام ما  انخفاا  %7.45وأسعار الخ مات ال ب ة بنسبة  ،%.7.2الكتول ة والتب  بنسبة 

أماا بق اة المجموعاات سقا   ،%7.17أسعار النقل والمواصالت بمق ار ، و %1.13ضم  مجموعة المسك  ومستلبماتال بمق ار 
 .ألسعار المستهلكمت و ا  عل  الرةم الق اسال العام سجلت تي رات متفاوتة ولك  بقال تأث رها 

 
 :5112لعام  J1 القدسأسعار المستهلك في 

مقارنااة  %1.44ارتفاعااا  بنساابة ( 711=5171ساانة األساااس ) 5172خااالل العااام  J1 القاا سسااجلت أسااعار المسااتهلك سااال 
الخا مات ال ب اة مجموعة ارتفاأل أسعار  J1 الق سالعام الساب ، وم  أهم المجموعات التال أثرت عل  ارتفاأل األسعار سال ب
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المشااروبات الكتول ااة والتباا  بنسااابة ، وأساااعار %41..، وأسااعار األثااال والمفروشاااات والساال  المنبل ااة بنساابة %1..1بنساابة 
علاا  الاارام ماا  انخفااا  أسااعار الساال  والخاا مات ، %5.37وأسااعار المااوا  اليةاي ااة والمشااروبات المر بااة بنساابة ، 13%..

 س مااااا سااااجلت بق ااااة، %3.71المسااااك  ومسااااتلبماتال بمقاااا ار وأسااااعار ، %21..عااااة النقاااال والمواصااااالت بمقاااا ار ضاااام  مجمو 
لتا نال وبنهاا النسابال  اخال سالة  عل  الرةم الق اساال ألساعار المساتهلك متا و ا   تأث رهابق  المجموعات تي رات متفاوتة ولك  

، 5171مقارناة ما  ماا كانات عل اال األساعار خاالل العاام  %73.15ساجلت أساعار المساتهلك ارتفاعاا  بنسابة كماا   .المستهلك
 .5113لعام مقارنة با% 11..3بة وبنس

 
 5112-5112األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب المنطقة خالل السنوات، 

 (711=  5171)سنة األساس       

 
 .7691إسااراي ل عناو  بع اا  اتتاللهااا للضاافة اليرب ااة سااال عااام ت تشامل ةلاك الجابء ما  متاسظااة القا س الاةي ضامتال الب انات *      
 .7691ةلك الجبء م  متاسظة الق س الةي ضمتال إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للضفة اليرب ة عام تشمل **      

 
   5112خالل عام في فلسطين  األرقام القياسية ألسعار المنتج 5.1

 ارتفاعاااا  بنسااابة (711=5177سااانة األسااااس ) 5172خاااالل العاااام  ألساااعار المناااتل ساااال سلسااا    ساااجل الااارةم الق اساااال العاااام
المنتجاة السال  ت ل ارتفعت أساعار ، %1.14بنسبة  شه  ارتفاعا   الةي 5173عام سال عل ال  تمما كان أعل  وهال% 7.14

المصا ر  ما  اتنتاا  ساجلت أساعار السال  كماا ، 5173مقارنة م  عاام  5172خالل عام % 7.41بنسبة والمستهلكة متل ا  
أسااعار الساال  سااجلت سقاا  علاا  مسااتوف المجموعااات الري ساا ة، أمااا   .عاا  نفااس الفتاار % .1.1  ف فااا  بنساابة ا  ارتفاعااالمتلااال 
، وأسعار مجموعة التع    %75..بنسبة  البراعةمجموعة ، وأسعار %5..57ارتفاعا  بنسبة ص   األسماك مجموعة ضم  

% 1.11مقا ار  مجموعة الصاناعة التتو ل اة انخفاضاا  ضم  سل  الأسعار سجلت ب نما  ،%7.43المتاجر بنسبة واستيالل 
مقارنة م  ما كانت عل ال األسعار سال سنة % 11..ارتفعت أسعار المنتل بنسبة  . 5173مقارنة م  عام  5172خالل عام 

 .5111ل العام مقارنة م  ما كانت عل ال األسعار خال% .53.1األساس، وبنسبة 
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 5112–5112خالل السنوات،  جهة االستهالكحسب  عار المنتج في فلسطيناألرقام القياسية ألس
 (711=  5177)سنة األساس     

 
 

   5112في فلسطين خالل عام  األرقام القياسية ألسعار الجملة 1.1
شااااه ت ارتفاعااااا  بنساااابة  (711=5111األساااااس ساااانة ) 5172عااااام الخااااالل  عار الجملااااة سااااال سلساااا   األرةااااام الق اساااا ة ألساااا

و  ، الساب  الري ساال لهاةا اترتفااأل  عاا%7.34بنسابة  الااةي شاه  ارتفاعاا   5173عاام ساال مماا كاا  عل اال  أةال ، وهاال7.57%
أماا ، %5.22 مقا ارب عل  الرام م  انخفاا  أساعار السال  المساتور  ، %.3.5بنسبة  ترتفاأل أسعار السل  المنتجة متل ا  

ب نماا انخفضات أساعار ، %2.14ة بنسابة البراعاضم  مجموعة ارتفعت أسعار السل  عل  مستوف المجموعات الري س ة سق  
نشاااا  ، و %1..1، وأساااعار مجموعاااة الصاااناعات التتو ل اااة بمقااا ار %5.45مجموعاااة صااا   األساااماك بمقااا ار ضااام  السااال  

ارتفعااات أساااعار الجملاااة بنسااابة  . 5173عاااام مقارناااة مااا   5172خاااالل عاااام  %1.31 بمقااا ارالتعااا    واساااتيالل المتااااجر 
 .5111سعار خالل العام مقارنة م  ما كانت عل ال األ% 4..54

 
  5112–5112مصدر السلعة خالل السنوات،  حسب عار الجملة في فلسطيناألرقام القياسية ألس

 (711=  5111)سنة األساس      
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   5112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية 2.1
سااانة األسااااس ) 5172عاااام الخاااالل ساااال الضااافة اليرب اااة الساااكن ة األرةاااام الق اسااا ة ألساااعار تكاااال ب البنااااء للمباااانال شاااه ت 
أسعار السل   انخفضتعل  مستوف المجموعات الري س ة و ، 5173 العاممقارنة م  % 1.31 مق ار ا  انخفاض( 711=5174

سااال تاا   ، %7.14 مقاا ارب الخامااات والمااوا  األول ااة، وأسااعار مجموعااة %.3.7 مقاا ارب اسااتيجار المعاا اتضاام  مجموعااة 
  .5173مقارنة م  العام  5172، خالل العام %4.73 بنسبة أجور وتكال ب العمالأسعار ارتفعت 

 
 5172ا  خااالل العااام انخفاضاا سااال الضاافة اليرب ااة السااكن ةا اار سااجلت األرةااام الق اساا ة ألسااعار تكااال ب البناااء للمبااانال كمااا 

انخفضات أساعار  مساتوف المجموعاات الري سا ة، وعل  (711=5174سنة األساس ) 5173مقارنة م  العام % 1.51 مق ار 
، سااال %1..7، وأسااعار مجموعااة الخامااات والمااوا  األول ااة بمقاا ار %.4.1الساال  ضاام  مجموعااة اسااتيجار المعاا ات بمقاا ار 

 .5173مقارنة م  العام  5172، خالل العام %4.73أجور وتكال ب العمال بنسبة ت   ارتفعت أسعار 
 

% 7.11بنسابة  5172ا  خاالل العاام انخفاضاساال الضافة اليرب اة عظم مبانال الالق اس ة ألسعار تكال ب البناء لسجلت األرةام 
أسااعار الساال  الواةعااة  انخفضاات علاا  مسااتوف المجموعااات الري ساا ة، و (711=5174ساانة األساااس ) 5173مقارنااة ماا  العااام 

 تاا  سااال ، %5.23 مقاا ارب اسااتيجار المعاا ات، وأسااعار مجموعااة %3.34 مقاا ارب الخامااات والمااوا  األول ااةمجموعااة  ضاام 
 .5173مقارنة م  العام  5172، خالل العام %3.43 بنسبة ا  ارتفاع أجور وتكال ب العمالأسعار سجلت 

 

5112-5112سنوات، الخالل  *في الضفة الغربيةحسب نوع المبنى  ألسعار تكاليف البناءاألرقام القياسية   
 (711= 5174 سنة األساس)     

 
 .7691الجابء ما  متاسظااة القا س الاةي ضامتال إسااراي ل عناو  بع اا  اتتاللهااا للضاافة اليرب ااة سااال عااام ت تشامل ةلاك الب انات *      

 

    5112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية 2.1
مقارنااة ماا  % 3.25بنسابة  5172عااام الا  خااالل انخفاضاساال الضاافة اليرب ااة األرةااام الق اساا ة ألساعار تكااال ب ال اار  شاه ت 

مجموعااة أسااعار  انخفضاات   مسااتوف المجموعااات الري ساا ةوعلاا، (711=  5114كااانو  أول شااهر األساااس ) 5173عااام ال
 ،%71.. مقاا ارب الخامااات والماوا  األول ااةمجموعااة وأساعار الساال  ضام  ، %4.45 مقاا ارتكاال ب تشااي ل معا ات وصاا انة ب

، خااالل العااام %1.45 أجااور وتكااال ب العمااال بنساابةأسااعار  رتفعااتسااال تاا   ا ،%5.43وأسااعار اسااتيجار المعاا ات بمقاا ار 
  .5173مقارنة م  العام  5172
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 5112-5112خالل السنوات،  *ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربيةاألرقام القياسية  
 (711= 5114كانو  أول )شهر األساس       

 
 

 

 .7691ت تشامل ةلاك الجابء ما  متاسظااة القا س الاةي ضامتال إسااراي ل عناو  بع اا  اتتاللهااا للضاافة اليرب ااة سااال عااام الب انات *      
 

   5112خالل عام  نشاء شبكات المياه في الضفة الغربيةاألرقام القياسية ألسعار تكاليف إ 1.1
% 5.77 مقا ارب 5172عام الا  خالل انخفاضسال الضفة اليرب ة شبكات الم ا   إنشاءاألرةام الق اس ة ألسعار تكال ب شه ت 

الم اا   خباناات إنشااءأساعار تكاال ب  ، ت ال انخفضات(711=  5171كاانو  ثاانال شاهر األسااس ) 5173عاام مقارنة ما  ال
ساجلت  وعل  مستوف بع  المجموعات الفرع ة سق ، %.7.1 مق اربالم ا   شبكات إنشاءأسعار تكال ب و ، %3.24 مق ارب

، %7.12، وأساعار الخرساانة بمقا ار %1.34ومنتجاتاال بمقا ار  اتسافلتوأساعار  ،%3..75 الت    انخفاضاا  مقا ار أسعار 
ال ماام  ماوا أساعار  ارتفعات ساال تا  ، %1.12 مقا ار، وأساعار التفر اات ب%7.31 مقا ارمواسا ر بالسات ك وت  ا  بوأساعار 

 .5173مقارنة م  العام  5172، خالل العام %5..1 بنسبة
 

 5112-5111 ،السنواتخالل  *شبكات المياه في الضفة الغربية إنشاءألسعار تكاليف األرقام القياسية 
 (711= 5171كانو  ثانال )شهر األساس       

 
 .7691ضامتال إسااراي ل عناو  بع اا  اتتاللهااا للضاافة اليرب ااة سااال عااام  ت تشامل ةلاك الجابء ما  متاسظااة القا س الاةيالب انات *      

 

   5112خالل عام  نشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربيةاألرقام القياسية ألسعار تكاليف إ 1.1
 5172عااام الا  خااالل شااه ت انخفاضااسااال الضاافة اليرب ااة نشاااء شاابكات الصاارب الصااتال األرةااام الق اساا ة ألسااعار تكااال ب إ

 اتسااافلتأساااعار  ، ت ااال انخفضااات(711=  5171كاااانو  ثاااانال  شاااهر األسااااس) 5173عاااام مقارناااة مااا  ال% .1.1 بمقاا ار
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وأسااعار  ،%...7 مقاا اروأسااعار مواساا ر بالساات ك وبااا و  ب، %5.71، وأسااعار المناهاال بمقاا ار %1.34ومنتجاتااال بمقاا ار 
      مقارنااااة ماااا  5172، خااااالل العااااام %5..1 بنساااابة ا  مااااوا  ال ماااام ارتفاعااااأسااااعار ب نمااااا سااااجلت  ،%1.12التفر ااااات بمقاااا ار 

 .5173العام 
 

 5112-5111خالل السنوات،  *نشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربيةألسعار تكاليف إالقياسية األرقام 
 (711= 5171كانو  ثانال )شهر األساس       

 
 

 .7691ما  متاسظااة القا س الاةي ضامتال إسااراي ل عناو  بع اا  اتتاللهااا للضاافة اليرب ااة سااال عااام ت تشامل ةلاك الجابء الب انات *      
 

   5112خالل عام  الصناعي في فلسطين اإلنتاجاألرقام القياسية لكميات  2.1
سانة ) 5173العام مقارنة م  % 4.41مق ار   5172عام الخالل  انخفاضا  الصناعال  اتنتا األرةام الق اس ة لكم ات شه ت 
ة  أنشاا، كمااا سااجلت %77.11مقاا ار  نشااا  التعاا    واسااتيالل المتاااجر انخفاضااا   جل، ت اال ساا(711=  5177 األساااس

 مقااا ار  ا  انخفاضااا وجمااا  وتوب ااا  الكهربااااء والم اااا  إنتاااا نشاااا   ساااجل كماااا ،%4.12مقااا ار   انخفاضاااا  الصاااناعات التتو ل اااة 
     مقارناااة مااا  ماااا كانااات عل اااال خاااالل% 15..الصاااناعال بنسااابة  اتنتاااا ارتفعااات كم اااات  .السااااب مقارناااة مااا  العاااام % 7.11
 .5177العام 

 
 5112-5111السنوات، خالل  الصناعي في فلسطين اإلنتاجلكميات األرقام القياسية 

 (711= 5177)األساس  سنة      
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 ثانالالفصل ال
 

 المنهجية والجودة
 

وتكااال ب البناااء وال اار   والمنااتل والجملااة لإلتصاااء الفلساا  نال بجماا  ب انااات عاا  أسااعار المسااتهلك قااوم الجهاااب المركاابي 
 ب ترك ا  األرةاام الق اسا ة بهاالصاناعال  اتنتاا كم اات وةا م  ع وشبكات الم ا  والصرب الصتال، كما  قوم بجم  ب انات 

جوانا  ما  ت ال  ار  جما  األساعار متكامال  ي اال كاساة الونظرا لألهم ة القصوف لهة  الب انات، سق  تم وض  نظام   .لها
 ،نظام األرةام الق اسا ة اعل ه  قومالتال  الرك ب  األساس ةهال  المستخ مةاألوبا  تعتبر ت ل  . وتوب عها الجيراسال هامصا ر و 

بيار   ت منتظماةهال المجموعة التق ق ة التاال  اتم رصا ها و راساة تي ارات أساعارها علا  ستارا السل  والخ ماتسلة أ   كما
 . ترك   األرةام الق اس ة

   
 أهداف مسوح األسعار   1.5

 :ته ب 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  األرةام الق اس ة ألسعار المنت -

 .المكونة للرةم الق اسال والفرع ة مستوف المجموعات الري س ة
، وعلاا  والمسااتور   ماا  الساال  المتل ااة لكاال  و  ملااة علاا  مسااتوف سلساا   تااوس ر ب انااات عاا  األرةااام الق اساا ة ألسااعار الج -

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

مااا  الضااافة اليرب اااة وة ااااأل ااااب   ولكااال  تهلك علااا  مساااتوف سلسااا    تاااوس ر ب اناااات عااا  األرةاااام الق اسااا ة ألساااعار المسااا -
 .المكونة للرةم الق اسالوالفرع ة ، وعل  مستوف المجموعات الري س ة J1والق س

علاا  مسااتوف ومبااانال العظاام  ا اار السااكن ةالبناااء للمبااانال السااكن ة و تااوس ر ب انااات عاا  األرةااام الق اساا ة ألسااعار تكااال ب  -
 .المكونة للرةم الق اسالوالفرع ة وف المجموعات الري س ة ، وعل  مستالضفة اليرب ة

، وعلا  مساتوف عل  مستوف الضفة اليرب اة توس ر ب انات ع  األرةام الق اس ة ألسعار تكال ب ال ر  بأنواعها المختلفة -
 .المكونة للرةم الق اسالوالفرع ة المجموعات الري س ة 

، عل  مساتوف الضافة اليرب اة شبكات الم ا  والصرب الصتال إنشاء ب توس ر ب انات ع  األرةام الق اس ة ألسعار تكال -
 .المكونة للرةم الق اسالوالفرع ة وعل  مستوف المجموعات الري س ة 

 ، وعل  مستوف المجموعاات الري سا ةعل  مستوف سلس    الصناعال اتنتا توس ر ب انات ع  األرةام الق اس ة لكم ات  -
 .المكونة للرةم الق اسال والفرع ة

 .عل  مستوف سلس    اتنتا  ة مالصناعال م  خالل ة اس  اتنتا ال سال توس ر ب انات ع  التي ر النسب -

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

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

 .لمتخةي القرارات والمخ     والمهتم   باتةتصا  الو نال الالبمة اتتصاءاتتوس ر  -

 .والربع ة التسابات القوم ة السنو ة إع ا ال المساهمة س -

 

  استخدامات الرقم القياسي 5.5
 : األسعار لمجموعة كب ر  م  األارا ، م  أهمها اتستخ م مؤشر ت
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  عانااات الضااما  اتجتماااعال للتعااو   جبي ااا  أو كل ااا  عاا  التي اارات سااال تكلفااة تك  ااب األجااور واتعانااات التكوم ااة وال
 .  المع شة

   توس ر مؤشر لق اس تضخم األسعار للق األ األسري برمتال، ت ل  ساتخ م المؤشار تبالاة أثار تضاخم عناصار اتنفاا
الااا خل والمجاااام   القوم اااة مااا  أثااار تي ااارات  ت القوم اااة وتخلااا  اتساااتهالكال النهاااايال لألسااار المع شااا ة ساااال التساااابا

  .األسعار
  اتةتصاا يار الق اس مع تت التضخم واتنتس ا  مؤشر  عتبر .  

 ستخ م م  ةبل عامة الناس ك ل ل  سترش  بال س ما  تعل  بم بان ة األسر  والبنو  المكونة لها .  

  الساال  التااال  ااتم التعاماال بهااا سااال األسااوا ، ومااا  تباا  ةلااك ماا    سااتخ م سااال رصاا  التي اارات التااال ت اارأ علاا  أسااعار
 . الوةوب عل  اتجاهات األسعار وظروب األسوا  وتكال ب المع شة

   كمؤشااار هاااام  عكاااس مااا ف التقااا م والت اااور الاااةي  تااا ل للق ااااأل نتاااا  الصاااناعال لكم اااات ات ساااتخ م الااارةم الق اساااال
 . اتنتاجال سال ستر  بمن ة مقارنة بأخرف

  وس لة مباشر  سال التعرب عل  القاو  الشاراي ة للنقاو ، ت ال تتناسا  القاو  الشاراي ة للنقاو  لألسعار لرةم الق اسال  مثل ا
  .تناسبا  عكس ا  م  الرةم الق اسال لألسعار

 
 طاراإلو  اختيار العينة 3.2

المختلفة ب ر قة تتقا   والخ مات وممثلة للمصا ر التال تجم  منها أسعار السل  - ةص  ة –ا ر اتتمال ة تم اخت ار ع نة 
علا  تاوسر  اخت اار هاة  المصاا ر بنااء   تام، ت ال سلسا   ساال  المساتهلكنظاام  تي  ة كاملة لجم ا  السال  التاال تا خل ضام 

 ، ااولكرم ،جنا  : وهاال سلسا   الري سا ة  اخال ما  الما    اخت ارهااا، وما  الجا  ر ةكار  أ  ع ناة المصاا ر تام هااالسال   اخل
وةاا   . رساا و  ،خااا   ااونس ،النصاا رات ،  اار الاابل  ،جبال ااا ،اااب  ،الخل اال ،ب اات لتاام ،القاا س ،أر تااا ،رام اهلل ،ةلق ل ااة ،نااابلس

ر التاااال تجمااا  مااا  المصاااا ر روعاااال ساااال اخت اااار هاااة  المصاااا ر أ  تكاااو  ممثلاااة للتباااا   الاااةي  مكااا  أ   تااا ل ساااال األساااعا
تجما   ،سالعة 21.وةا  بلا  عا   السال  والخا مات ال اخلاة ساال تساا  الارةم الق اساال ألساعار المساتهلك ماا  قاار   ،المختلفة

سااال تصاان ب ب انااات المسااتهلك تساا  توصاا ات نظاااام  COICOP نظااام تاام اسااتخ ام ت اال ،مصاا ر 77112أسااعارها ماا  
 .الصا ر ع  األمم المتت   7114التسابات القوم ة 

 
المختلفاة ب ر قاة  والخا مات وممثلة للمصاا ر التاال تجما  منهاا أساعار السال  - ةص  ة -ا ر اتتمال ة تم اخت ار ع نة كما 

تام ، ت ال نظام تكال ب البنااء وال ار  وشابكات الم اا  والصارب الصاتال تتق  تي  ة كاملة لجم   السل  التال ت خل ضم 
ما  الما    اخت ارهاهة  المصا ر بناء  عل  توسر السل   اخل هة  المصا ر، وم  الج  ر ةكر  أ  ع نة المصا ر تم  تت   

وة  روعاال .  الخل لو  ،ب ت لتم ،الق س ،أر تا ،رام اهلل ،ةلق ل ة ،نابلس ، ولكرم ،جن  : وهال الضفة اليرب ةالري س ة  اخل 
وةا   ،ر التال تجما  ما  المصاا ر المختلفاةللتبا   الةي  مك  أ   ت ل سال األسعاسال اخت ار هة  المصا ر أ  تكو  ممثلة 

تجم  أسعارها  ،سلعة وخ مة 515تكال ب البناء وال ر  بل  ع   السل  والخ مات ال اخلة سال تسا  الرةم الق اسال ألسعار 
ما  أساعارها تجما   وخ ماة سالعة 757 والخ مات سق  بل  ع   السل  صرب الصتالشبكات الم ا  والأما مص ر،  2.1م  
ت ال روعاال تبو ا   ،سعارها م  مسوح تكال ب البناء وال ار مجموعة م  السل  المشتركة تؤخة أ ل إ باتضاسةمص ر  51

، لكال ما  سال  تكاال ب البنااء (ISIC - 4) الموتا  لجم ا  األنشا ة اتةتصاا  ة الب اناات تسا  التصان ب الصاناعال الا ولال
 .وشبكات الم ا  والصرب الصتال وال ر 
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، ت ال  بق اة ةات مرتلاة واتا   ة ع اة ع نةنتا  الصناعال وأسعار المنتل سق  تم اخت ار ما ع نة الرةم الق اسال لكم ات اتأ
مجمااوأل   شااكل تاام اخت ااار المؤسسااات تساا  مساااهمتها ماا  إجمااالال اتنتااا  لكاال  بقااة بت اال تاام اخت ااار المؤسسااات التااال

سااال  ماا  إجمااالال إنتااا  ال بقااة التااال تنتمااال إل هااا% 11 مااا نساابتال 5111للعااام  الصااناعال ب انااات المساا  إنتاجهااا ماا  خااالل
تام تاةب المؤسساات التاال ظهارت نت جاة المقابلاة لهاا ميلا  نهاايال  كماا، ساال ة ااأل ااب  5111وب اناات العاام الضفة اليرب ة 

م  إجمالال إنتا  ال بقة التال تنتماال % 11جها  شكل والتال مجموأل إنتا 5111باتعتما  عل  ملب ب انات ة األ اب  للعام 
والتاال كانات نت جاة  5111تم شمل المؤسسات ةات الوب  المرتف  م  واة  ب انات إ ار المنشاتت ل  ةلك باتضاسة إ . إل ها

وتجااا ر اتشاااار  إلااا  أ  ات اااار هاااو ةايماااة   .5111المقابلاااة س هاااا ا ااار مكتمااال مااا  واةااا  ب اناااات المسااا  الصاااناعال للعاااام 
أنشا ة التجاار  ال اخل اة، أنشا ة الخا مات، )المؤسسات والتال تمثل ات ار العام للمنشتت والاةي  ضام األنشا ة اتةتصاا  ة 

سااال وةاا  تاام مراعاا  أ  تكااو  المنشاتت المشاامولة ( أنشا ة الصااناعة، أنشا ة النقاال والتخااب   واتتصااتت، أنشاا ة اتنشااءات
تجما   ،سالعة 1,300بل  ع   السال  والخا مات لمسا  أساعار المناتل تاوالال كما   .هال ضم  النشا  الصناعال سق مس  ال

 .مص ر 342أسعارها م  
 

 ةة باتضااسة إلا  تاوس ر عا   كااب   أكثراله ب م  هةا التقس م هو التصول عل  نتايل  ؛ بقت  تم تقس م المؤسسات إل  
 . م  المؤسسات عل  مستو ات ةابلة للنشر

 :مستوف التصن ب الجيراسال ت ل صنفت المؤسسات إل  ثالل منا   هال :المستوف األول 
  ةالضفة اليرب. 

 القاا س J1 ( عاااماتتاللهااا للضاافة اليرب ااة  عنااو  بع اا  إسااراي لةلااك الجاابء ماا  متاسظااة القاا س الااةي ضاامتال  شاامل 
71.1.)  

  ة األ اب. 

 

       مسااتوف النشااا  اتةتصااا ي ت اال صاانفت المؤسسااات تساا  نشااا ها اتةتصااا ي الري سااال تساا  تصاان ب :مسااتوف الثااانالال
(ISIC - 4 ) عل  الت  الراب. 
 

المختلفاة ب ر قاة  والخا مات وممثلاة للمصاا ر التاال تجما  منهاا أساعار السال  - ةص  ة –تم اخت ار ع نة ا ر اتتمال ة كما 
هة  المصا ر بنااء  علا  تاوسر السال   اخال  تم تت   ، ت ل نظام الجملة تتق  تي  ة كاملة لجم   السل  التال ت خل ضم 

، رام اهلل ،ناابلس: وهاال سلسا   ما  الما   الري سا ة  اخال  اخت ارهااهة  المصا ر، وما  الجا  ر ةكار  أ  ع ناة المصاا ر تام 
ة  روعال سال اخت ار هة  المصا ر أ  تكو  ممثلة للتبا   الةي  مك  أ   ت ل سال األساعار التاال و  . اب و  ،الخل ل، الق س

الجملااة تااوالال وةاا  بلاا  عاا   الساال  والخاا مات ال اخلااة سااال تسااا  الاارةم الق اسااال ألسااعار   .تجماا  ماا  المصااا ر المختلفااة
الموتاا   التصاان ب الصااناعال الاا ولال ت اال روعااال تبو اا  الب انااات تساا   .مصاا ر 254تجماا  أسااعارها ماا   ،ساالعة .7752

 .(ISIC - 4) لجم   األنش ة اتةتصا  ة
 

 الشمول  .22
ضام  الما    سلسا   مصا را  موبعاة علا  كاساة المناا   ساال  3,534 تم جم  ب انات األسعار للمسوح المختلفة م  تاوالال 

، (ISIC - 4) الموتا  لجم ا  األنشا ة اتةتصاا  ة الري س ة، ت ل روعال تبو   الب انات تس  التصان ب الصاناعال الا ولال
الصاناعال، س ماا تام  اتنتاا لكل م  سل  المنتل والجملاة وتكاال ب البنااء وال ار  وشابكات الم اا  والصارب الصاتال وكم اات 
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الصاا ر عا  ( SNA93)تصن ب ب انات المستهلك تس  توص ات نظام التسابات القوم اة سال  COICOP نظام استخ ام
 .  متت  األمم ال

 
سنة أساس عن  الب ء باتتسا  األرةام الق اس ة ألسعار المستهلك، ت ل تم ترك   الرةم الق اسال لكل  .711تم اعتما  سنة 

، وةاا  ةااام الجهاااب المركاابي لإلتصاااء الفلساا  نال بتعاا  ل ساانة األساااس لتصااب  J1ماا  الضاافة اليرب ااة وة اااأل اااب  والقاا س
باا ت  ماا   4171تاام تعاا  ل ساانة األساااس لتصااب   4172وماا  م لاا  العااام  سااتهلك،ألسااعار الم .711ت  ماا  ساانة باا  5113
لكال ما  المناتل والجملاة ت ال اعتما ت سانة األسااس  سلسا   تم اتتساا  األرةاام الق اسا ة علا  مساتوف سال ت     .4112
لتصب  تم تع  ل سنة األساس للرةم الق اسال ألسعار المنتل  5175العام  ب ا ةوم  ، 5111، ع لت س ما بع  لتصب  .711
وس ماا  خا  ، نتاا  الصاناعالالق اساال لكم اات ات ، وسال الوةت نفسال تم اعتما هاا كسانة أسااس للارةم5111ب ت  م   5177

 لاا  العااام وماا  مكأساااس سااال تسااا  الاارةم الق اسااال،  5111الاارةم الق اسااال لتكااال ب البناااء سقاا  تاام اعتمااا  شااهر كااانو  أول 
 . 5111با ت  ما  شاهر كاانو  أول  5174األسااس لتصاب  ستار  تم تعا  ل تم استت ال رةم ة اسال لمبانال العظم كما  5173

كأسااس ساال تساا  الارةم الق اساال لتكاال ب ال ار ، وس ماا  خا  الارةم الق اساال  5114كاانو  أول  شاهر تم اعتما سال ت   
 .تسا  الرةم الق اسالتاكأساس سال  5171ال سق  تم اعتما  شهر كانو  ثانال شبكات الم ا  والصرب الصت إنشاءلتكال ب 

 
 تبويب السلع والخدمات  .22

 

 أسعار المستهلك  .1222
النهاايال  اثنتال عشر  مجموعة استهالك ة تس  تصن ب اتستهالك الفار ي تسا  اليار م   أسعار المستهلك إ ار  تألب

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

 اتتصاتت -  المشروبات الكتول ة والتب  -
 السل  والخ مات الترس ه ة والثقاس ة - األةمشة والمالبس واألتة ة  -

 خ مات التعل م - ومستلبماتالالمسك   -
 الم اعم والمقاهال والفنا  خ مات  - والمفروشات والسل  المنبل ةاألثال  -

 سل  وخ مات متنوعة -  الخ مات ال ب ة -
 

 أسعار المنتج والجملة  .5222
ال ولال الموت  لجم ا  األنشا ة  ري س ة اعتما ا  عل  التصن ب الصناعال م  أربعة أبوا  أسعار المنتل والجملة إ ار  تألب

 :الصا ر ع  األمم المتت   وهال( ISIC - 4)اتةتصا  ة 
                                       ص   األسماك -       البراعة  -
 الصناعة التتو ل ة - التع    واستيالل المتاجر                   -

 

 األرقام القياسية لتكاليف البناء .1222
 : تألب إ ار أسعار تكال ب البناء م  ثالثة أبوا  ري س ة وهال

 استيجار المع ات - الخامات والموا  األول ة                -
  عمالالأجور وتكال ب  -
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 األرقام القياسية لتكاليف الطرق .2222
 : تألب إ ار أسعار تكال ب ال ر  م  ستة أبوا  ري س ة وهال

 تكال ب تشي ل مع ات وص انة - الخامات والموا  األول ة  -

 عمالالأجور وتكال ب  - أجور مواصالت -

 أجور وتكال ب متنوعة - استيجار المع ات -
 

 شبكات المياهإنشاء األرقام القياسية لتكاليف  .2222
 :شبكات الم ا  م  ةسم   ري س    وهماإنشاء  تألب إ ار أسعار تكال ب 

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

 الخرسانة  ار ةإ مصار ب  

    الت  متفرةات 
 

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

 موا  ال مم  ار ةمصار ب إ  

 سفلت ومنتجاتالإ  خرفأجور وتكال ب أ 

 
 صرف الصحيشبكات الإنشاء األرقام القياسية لتكاليف  .1222

 :م  سبعة أبوا  ري س ة وهال لصرب الصتالا شبكاتإنشاء  تألب إ ار أسعار تكال ب 
 التفر ات  مناهل 

 موا  ال مم  ار ةمصار ب إ  

 سفلت ومنتجاتالإ  خرفأجور وتكال ب أ 

  مواس ر بالست ك وبا و  

 

 نتاج الصناعي كميات اإل األرقام القياسية ل .1222
الاا ولال الموتاا  لجم اا   ري ساا ة اعتمااا ا  علاا  التصاان ب الصااناعال أبااوا  ثالثااةماا   نتااا  الصااناعالكم ااات ات إ ااار  تااألب

 :الصا ر ع  األمم المتت   وهال( ISIC - 4)األنش ة اتةتصا  ة 
 التع    واستيالل المتاجر  نتا  وتوب   الكهرباء والم ا  إ 

      الصناعات التتو ل ة  

 
  طريقة حساب الرقم القياسي .12

سانة األسااس والمعروساة باالترج   بكم اات ( Laspeyres Index) الق اساال بتتبااأل معا لاة تساب رتتم عمل ة اتتسا  الرةم 
 ااتم  ، وماا  ثاام(منسااو  السااعر)  ااتم تسااا  الاارةم الق اسااال لكاال ساالعة وتساا  الصاا ية المااةكور ، (. المناساا   المرجتااة)

لكاال مجموعااة إلاا  أ  نصاال إلاا  تسااا  الاارةم  لمناساا   و ااتم ترج تهااا بكم ااات ساانة األساااسالهن سااال لمتوساا  الاتتسااا  
 .الق اسال العام
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  (وزاناأل )سلع والخدمات األهمية النسبية لل .12
 

 األهمية النسبية ألسعار المستهلك .1212
نفاا  اساتهالك و علا  نتاايل مسا    ألساعار المساتهلك باتعتماا( أوبا  التارج  )اتتسبت األهم اة النساب ة للسال  والخا مات  ال

أساار ، ت اال  عتباار وب  الساالعة أو الخ مااة جاابءا  ماا  ساالة المسااتهلك،  47121لع نااة ماا  األساار بلياات  5171األساار  عااام 
شااار  إلاا  أ  ات جااار المقاا ر كمااا تجاا ر ات . واتتساا  ب ر قااة نسااب ة ل مثاال جاابءا  ماا  مايااة ألااب وهااو تجاام ساالة المسااتهلك

عنااا  اشاااتقا  األوبا  الخاصاااة باااالرةم لمجموعاااة المساااك  ومساااتلبماتال  ااا خل ضااام  اتتساااا  األهم اااة النساااب ة  لااامللمساااك  
 .وةلك انسجاما  م  التوص ات ال ول ة سال هةا 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   :5111األسرة لعام  ا 

 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية
 األهمية النسبية

 J1القدس قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 23.6719 41.1820 34.9556 35.0175 الموا  اليةاي ة والمشروبات المر بة

 4.0605 2.3220 5.2219 4.3089 المشروبات الكتول ة والتب 

 6.9074 7.0944 5.7950 6.2857 األةمشة والمالبس واألتة ة

 9.2789 8.7349 8.8268 8.8652 المسك  ومستلبماتال

 5.4239 6.5546 4.8289 5.3590 األثال والمفروشات والسل  المنبل ة

 3.3219 3.0826 4.4389 3.9328 الخ مات ال ب ة

 18.3655 7.9311 15.3316 13.8281 النقل والمواصالت

 4.6886 3.1687 3.4552 3.5508 اتتصاتت

 2.6941 2.3937 1.7833 2.0673 السل  والخ مات الترس ه ة والثقاس ة

 2.5117 3.3806 3.5926 3.3886 خ مات التعل م

 2.7000 1.6527 1.8566 1.9198 خ مات الم اعم والمقاهال والفنا  

 16.3756 12.5028 9.9135 11.4763 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
 1 فلسطين

 1.2910 الضفة اليرب ة

 1.3402 ة األ اب 

 J1 1.1684الق س 

 
 األهمية النسبية ألسعار المنتج 52125

كال ما  اتنتاا  البراعاال واتنتاا  الصاناعال خاالل عاام  ب اناتتم اتعتما  عل  ة م المب عات م  اتنتا  المتلال بناء  عل  
وكةلك جرف اتعتما  عل  إتصاءات التجار  الخارج ة لمعرسة تجم الصا رات م  السل  المنتجة متل ا  خالل عام  ،5111
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الق ماااة نسااابة إلااا   األوبا  الالبماااة لكااال مااا  السااال  المساااتهلكة متل اااا  إضااااسة إلااا  السااال  المصااا ر  اتتساااا وجااارف  ،5111
نساابال للساال  المنتجااة متل ااا  بلياات نساابة الساال  المنتجااة والمسااتهلكة تساا  التوب اا  الوب  .اتجمال ااة للمب عااات ماا  تلااك الساال 

اتتساا  الارةم الق اساال  وتج ر اتشار  إل  أنال سال . مص ر  للخار الللسل  المنتجة و % 1.11، مقابل %1.17 توالال متل ا  
م للساال  المختلفااة ولكاا  تاانتااا  المتلااال تاام اتعتمااا  علاا  أسااعار المب عااات المتل ااة ات ألسااعار المنااتل للساال  المصاا ر  ماا 

 .نتا  المتلال المص ر للخار ترج تها باتعتما  عل  ة مة ات
 

المنببتج وزان التبرجي  المسببتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار الجبدول التبالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :5112باعتماد بيانات 

 

 األهمية النسبية
 األبواب الرئيسية

جمالياإل درصالم  محليال   

 البراعة  39.2829 2.9803 36.0080

 ص   األسماك 0.2167 0.0000 0.1972

  تع    واستيالل المتاجرال 2.2854 0.5924 2.1327

 الصناعة التتو ل ة 58.2149 96.4273 61.6622
 ألسعار المنتج القياسيالرقم  100 100 100

 
 األهمية النسبية ألسعار الجملة 12125

وةلك باتعتما  عل  إتصاءات ، ألسعار الجملة أوبا  الترج   المستخ مة سال عمل ات اتتسا  الرةم الق اسال تم استخرا 
اخل اتةتصا  الو نال ع  عام إضاسة إل  اتنتا  البراعال والصناعال   التجار  الخارج ة لمعرسة تجم الوار ات م  السل 

األوبا  الالبمة لكل م  السل  المستهلكة  اتتسا وجرف ، 5111ام ب انات العهة  األوبا  باعتما   وة  تم تت  ل ،.711
وبتس  التوب   النسبال للسل    .الق مة اتجمال ة للمب عات م  تلك السل ستور   نسبة إل  متل ا  إضاسة إل  السل  الم

. خار ستور   م  الالمللسل  % 1.31، مقابل %1..1المستهلكة بليت نسبة السل  المنتجة والمستهلكة متل ا  توالال 
تم اتعتما  عل  أسعار  الخار م   ستور  للسل  الم جملةوتج ر اتشار  إل  أنال سال اتتسا  الرةم الق اسال ألسعار ال

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

 التبرجي  المسبتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي ألسبعار الجملبةوزان الجدول التبالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :5111باعتماد بيانات 

 

 األبواب الرئيسية
 األهمية النسبية

 اإلجمالي وردالمست محليال
 28.5990 12.3270 39.5320 البراعة 

 0.1430 0.0140 0.2270 ص   األسماك

 0.9420 0.5330 1.2061 تع    واستيالل المتاجرال

 70.3160 87.1260 59.1550 الصناعة التتو ل ة

 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار الجملة
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 ية النسبية ألسعار تكاليف البناءاألهم .2212
باتعتمااا  علاا   بالتنساا   ماا  وبار  األشاايال ا اار السااكن ةالسااكن ة والمبااانال تاام اتتسااا  أوبا  مجموعااات التكااال ب للمبااانال 
كمااا اسااتخ مت الب انااات المتااوسر  للمشااار   اتسااكان ة خااالل العااام ، 5111بعاا  المشااار   التااال نفااةتها الااوبار  خااالل عااام 

وم  ثم تم توب   تكال ب المبانال الماةكور  علا  مجموعاات التكاال ب الاوار   والخاصة بالمجلس الفلس  نال لإلسكا ،  5111
ل ضااب إل هاا أ ضاا  تكاال ب إنشااء مباانال  4172هة  األوبا  باعتماا  ب اناات العاام  لتم تت  وة  ، سال ات ار بشكل نسبال

 .العظم
 

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

 

 المجموعة الرئيسية
 األهمية النسبية

 مباني العظم المباني غير السكنية المباني السكنية

 69.2000 65.6000 63.6100 الخامات والموا  األول ة

 4.3000 3.6000 4.5100 استيجار المع ات واآلل ات

 23.5000 24.9000 56.3100 أجور وتكال ب عمال وأخرف

 0.0000 1.2000 1.2000 نفقات وتكال ب أخرف

شراس ةخ مات مكات  هن س ة   3.0000 4.7000 4.7000 وال

 100 100 100 تكاليف البناءألسعار الرقم القياسي 

 
 مية النسبية ألسعار تكاليف الطرقاأله .2212

بالتنسا   ما  وبار  األشايال باتعتماا  علا  بعا  المشاار   المختلفاة تم اتتسا  أوبا  مجموعات التكال ب لل ر  بأنواعهاا 
ثم تم توب   تكال ب ال ر  المةكور  عل  مجموعات التكال ب الوار   ساال ات اار ، وم  5114التال نفةتها الوبار  خالل عام 

 .بشكل نسبال
 

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

 

 المجموعات الرئيسية
 األهمية النسبية

 طرق زراعية
تطوير طرق 

 خارجية

تطوير طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 خارجية

الوزن العام لتكاليف 
 الطرق

 60.6300 66.1000 63.7000 62.7000 60.6000 36.9000 الخامات والموا  األول ة

 2.1000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 أجور مواصالت

 17.7500 13.5000 17.5000 13.5000 14.0000 45.0000 استيجار مع ات

 2.1000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 تكال ب تشي ل مع ات وص انة

 9.9200 11.4000 8.8000 9.8000 11.4000 7.1000 أجور وتكال ب عمال

 7.5000 5.0000 6.0000 10.0000 10.0000 5.0000 أجور وتكال ب متنوعة

 100 100 100 100 100 100 ألسعار تكاليف الطرقالرقم القياسي 
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 شبكات المياهإنشاء سعار تكاليف األهمية النسبية أل .1212
   الفلسا  ن    باتعتمااا  علاا  بعاا  لم ااا  بالتنسا   ماا  اتتااا  المقاااولشاابكات اإنشاااء تام اتتسااا  أوبا  مجموعااات تكاال ب 

شبكات الم ا  المةكور  إنشاء ، وم  ثم توب   تكال ب 5111المشار   التال نفةها المقاولو  المسجلو  سال اتتتا  خالل عام 
 .عل  مجموعات التكال ب الوار   سال ات ار بشكل نسبال

 

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

 األهمية النسبية الرئيسية والفرعية المجموعات

 31.2500 الخزانات

 2.5000 التفر ات

 13.7500 الخرسانة الجاهب  

 10.0000 الت    والصل  

 2.5000 عمال البناء وال هاناتأ

 1.2500 متفرةات 

 1.2500 المصار ب ات ار ة 

 68.7500 الشبكات 

 6.2500 التفر ات

 10.0000 موا  ال مم

 8.7500 اتسفلت ومنتجاتال

 31.2500 مواس ر بالست ك وت   

 8.7500 خرفأجور وتكال ب أ

 3.7500 المصار ب ات ار ة

 100 شبكات المياهإنشاء ألسعار تكاليف الرقم القياسي 

 

 شبكات الصرف الصحيإنشاء سعار تكاليف النسبية ألاألهمية  .1212
   الفلساا  ن    باتعتمااا  الصااتال بالتنساا   ماا  اتتااا  المقاااولشاابكات الصاارب إنشاااء تاام اتتسااا  أوبا  مجموعااات تكااال ب 

شابكات إنشااء وما  ثام توب ا  تكاال ب ، 5111عل  بع  المشار   التال نفاةها المقااولو  المساجلو  ساال اتتتاا  خاالل عاام 
 .المةكور  عل  مجموعات التكال ب الوار   سال ات ار بشكل نسبال الصرب الصتال

 

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

 األهمية النسبية الرئيسية المجموعات

 15.0000 التفر ات

 20.0000 موا  ال مم

 7.0000 سفلت ومنتجاتالات

 25.0000 مواس ر بالست ك وبا و 

 8.0000 خرفأجور وتكال ب أ

 20.0000 المناهل

 5.0000  ار ةالمصار ب ات

 100 شبكات الصرف الصحيإنشاء ألسعار تكاليف الرقم القياسي 



PCBS : ،5102األسعار واألرقام القياسية 

 

45 
 

 نتاج الصناعيكميات اإل األهمية النسبية ل .2212
 باتعتما  عل ، وةلك نتا  الصناعاللكم ات ات استخرا  أوبا  الترج   المستخ مة سال عمل ات اتتسا  الرةم الق اسالتم 

  .5111نتا  الصناعال والق مة المضاسة لألنش ة اتةتصا  ة م  مس  الصناعة للعام ة مة ات
 

نتباج لكميبات اإل وزان التبرجي  المسبتخدمة فبي عمليبات احتسباب البرقم القياسبي الجدول التالي يعبرض التوزيبع النسببي أل 
 :5112الصناعي باعتماد بيانات 

 

 األهمية النسبية المجموعات الرئيسية
 4.6000 التع    واستيالل المتاجر

 80.5000 الصناعات التتو ل ة

 14.9000 نتا  وتوب   الم ا  والكهرباءإ

 100 نتاج الصناعياإل  الرقم القياسي لكميات

 
دارة العمل الميداني .22  تنظيم وا 

 وات عا ا  التعل ماات والنمااة  واألسا  الخ اة المعا   لاةلك، باتضااسة إلا  إتم تنف اة عمل اة جما  الب اناات والتنسا   م ا ان ا  و 
المكاتاا  سااال المتاسظااات وساار  شااكل سر اا  العماال الم اا انال ماا  منساا  للعماال الم اا انال وماا راء  ت . الالبمااة للعماال الم اا انال

شاراب والمتابعاة والتا ة   لمختلاب سعال اات مهماة ات م  ان ة، وة  وسر الجهاب مكات  سال كاساة المتاسظاات وةلاك لماا تت لباال
سرا  الفار  استخ امها كمركب لتجم  أ المشروأل وجو  مكات  سال المتاسظات تكو  ةر بة م  مختلب منا   العمل بت ل  تم

لم اا ا  ةباال وبعاا  اتنتهاااء ماا  العماال ال ااومال، ت اال تااتم عمل ااة اسااتالم وتساال م أ وات العماال المختلفااة وتعبيااة العاملااة سااال ا
 .النماة  وكتابة التقار ر ومراجعة وت ة   تص لة العمل ال ومال

 

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

والم ارس لم اعم، ومؤسسات الخ مات العامة بالتجبية مثل البقاتت، والسوبر ماركت، ومتالت ب   األةمشة والمالبس، وا
 ت ل تم تصم م استمار  الكترون ة  .ن  المنتجة سال سلس   ، باتضاسة إل  متالت الب   بالجملة والمصاالخاصة واأل باء

سال الضفة اليرب ة، و تم جم  ب انات كل م  ة األ اب   خاصة باألسعار للمسوح المختلفة تجم  بواس ة األجهب  الكف ة
 .باستخ ام اتستمار  الورة ة J1والق س 

 
تم توض   عنوا  كل مص ر لتسه ل الوصول إل ال م  ةبل الباتث  ، وة  روعال توب   هة  المصا ر للم  نة الوات   بت ل 

سمثال  تم أخة أسعار الخضار م  األسوا  الشعب ة إضاسة إل   .  مات المتوسر  وتنوأل مستو اتهاال كاسة السل  والختي 
 .المعار  المتخصصة سال منا   مختلفة سال الم  نة

 
ا  أو بأ  تجم  ثالل تسع رات مختلفة للموا  اليةاي ة ضم  الم  نة الوات  ، وتسع رت أسعار المستهلكروعال عن  است فاء 

تسع ر  وات   لبق ة الموا  بت ل  راع  سرعة أو وت ر  التي ر التاصل عل  سعر السلعة أو الخ مة والةي  ظهر م  كثر  
 .ت اولها
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تم توب   هة  التسع رات للسلعة الوات   عل  م ار الشهر، وةلك بتوب   ب ارات المصا ر  اخل الم  نة عل  أربعة أساب  ، 
أما بخصو  الخضار والفواكال، ست  أسعارها تجم   وم  . ات   سال سترات مختلفة م  الشهرللسلعة الو ل تم رص  األسعار 

س ما  تعل  بأسعار الجملة س تم جم  تسع ر  وات  لكل سلعة وبشكل ربعال م  الم   المختار ، أما و ، الثالثاء م  كل أسبوأل
 .نتاجها وبشكل شهري م  الم   المختار جم  تسع ر  وات   لكل سلعة  تم إ س ما  خ  أسعار المنتل س تم

 
 بت ل تجم  م  صرب الصتالرةام الق اس ة لتكال ب البناء وال ر  وشبكات الم ا  والكما تم توب   سل  وخ مات األ

 .   تس  اختصاصهال  شركات التعه ات التال تخت  بتنف ة تلك المشار متالت مختصة لب   تلك السل  باتضاسة إ
 

 عل  مجتم  اله بمنشأ  اةتصا  ة بت ل  شتمل  342وبخصو  ب انات كم ات اتنتا  الصناعال س تم جمعها م  خالل 
وخصوصا  المؤسسات التال لها أهم ة  التال تمارس نشا ا  اةتصا  ا  ضم  ة األ الصناعةللرب  جم   المؤسسات الها سة 
م مت لبات جم  الب انات للتاتت يلمس ، وةلك تت  تالام  استمار   نماة  ةثتصم م ثال اةتصا  ة كب ر  بت ل تم

المقابلة  بأسلو الصناع ة  المؤسساتالصناع ة بت ل  تم است فاؤها م  ةبل أصتا  وم راء  المؤسسات نات البالمختلفة 
 .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 ة   ومراجعة هة  الب انات م  خالل

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

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

 
 نتاج الصناعي كميات اإل بيانات  معالجةو  مراجعةو  تدقيق  .5222

نفسها م  تم مقارنة هة  الكم ات والق م م  نش ة الري س ة بت ل  مراجعة من ق ة لكم ات وة م اتنتا  عل  مستوف األ
م  ان ا  م  الكم ة أو المراجعة المن ق ة  تم التأك  أثناء متاسظات مختلفة وعن  اكتشاب خ أ منشتت صناع ة مختلفة و 

 .ق مةال
 

 دخال البيانات وجدولتهاإ 1.2.5
 خال الب انات باستخ ام البرامل المع   لةلك تس   ب عة المس ، بع ها  تم مراجعة الب انات وت ة قها،  تم إ بع  اتنتهاء م 

 .الق اس ةست  الب انات وج ولتها واستخرا  النتايل النهاي ة بواس ة الفر   المؤهل سال  اير  األسعار واألرةام 
 

 دقة البيانات  .112
   األساااعار والكم اااات معرضاااة ألخ ااااءبأسااالو  الع ناااة، وبالتاااالال ساااا  هاااة 5172تااام جمااا  ب اناااات األساااعار والكم اااات للعاااام 

 .وأخ اء ا ر المعا نة المعا نة
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  أخطاء المعاينة .12112
نظارا  تساتخ ام الع ناة ساال تنف اة المسا  ولا س التصار الشاامل لوتا ات مجتما  ال راساة،  تتأثر نتايل المس  بأخ اء المعا نة

وهةا ما  ارج  ظهاور سارو  عا  القا م التق ق اة التاال نتوةا  التصاول عل هاا ما  خاالل الب اناات س ماا لاو تام تنف اة هاةا المسا  
التباا   ساال هاة    تبا   باأسا ،  اخلاة ساال الموم  خالل اتتساا  التباا   ألهام السال  األساسا ة ال باستخ ام التصر الشامل،

ت ال أشاارت النتاايل الا  وجاو  تباا   عاالال س هاا و عاو  الماوب الخ اار و و البنا ور   كال ما  سالعةما عا ا السل  منخف  ج ا ، 
 وةا  ،5172الرابا  ما  العاام الثالال و وخاصاة ساال الربا   5172خاالل العاام  االتةبة  الكب ر سال أسعارهالسب  سال ةلك ال  

الفلساا  ن ة ألساابا  ةات عالةااة بتصاام م الع نااة وتسااا   للساال  الري ساا ة والنشاار علاا  مسااتوف المنااا  التبااا    اتتسااا تاام 
 .الالبمة لةلك   هناك صعوبة سال النشر عل  مستوف المتاسظة نظرا  لع م توسر األوبا المختلفة، ت ل أ تالتبا   للمؤشرا

 

  أخطاء غير المعاينة .52112
سهال ممكنة الت ول سال كل مراتل تنف ة المشروأل، خالل جم  الب انات أو إ خالها والتال  مك   معا نةا ر الخ اء أأما 

 :بما  لال إجمالها
 ب ت جم   المصا ر المختار  لهةا العام تعاونا  كب را  م  الباتث   الم  ان    ت ل لم تظهار أ اة أ: أخ اء ع م اتستجابة

 .تالة رس  هةا العام
 هااةا النااوأل ماا  األخ اااء سقاا  اتخااةت إ ار   لتفااا يو : والمرتب ااة بااالمبتول والباتاال وماا خل الب انااات سااتجابةأخ اااء ات

 :المشروأل مجموعة م  اتجراءات الكف لة بتقل لها إل  أ ن  مستو اتها وة  تمثلت هة  اتجراءات
ب المس  وسر ة الب انات اكثر م  ب ار  للمص ر الوات  لشرح أه خص   أس ما  تعل  بالمبتول سق  تم ت. 7

 .، هة  الب ارات لمصا ر الب انات ساهمت سال تعب ب العالةة والتعاو  والتتق  م   ةة الب اناتالمستوسا 
 الب اناااتتام اتخااة مجموعااة ما  اتجاراءات التاال ماا  شاأنها تعب اب  ةاة  سقا س ماا  تعلا  باألخ ااء المرتب اة بالباتاال،  .5

 :بما  لال، وة  تمثلت هة  اتجراءات  ا خالل عمل ة جم  الب انات م  الم 
  المؤهاال العلمااال والكفاااء  وتق اا م الباااتث  ، ت اال تاام تاا ر   الباااتث    س  الم اا ان    علاا  أسااا اخت ااار الباااتث متاا

الم ااا ان   نظر اااا  وعمل اااا  علااا  اتساااتمار ، باتضااااسة إلااا  اللقااااءات التةك ر اااة التاااال أجر ااات مااا  البااااتث   والتعاااام م 
 .التوض ت ة تول المس 

واتساااةها، تاام اتخاااة مجموعااة ماا   اتالب انااأجاال التتقاا  ماا  جااو    ماا و   خااال تعلاا  باألخ اااء المرتب ااة بات س مااا .4
خاااالل عمل اااة معالجتهاااا الورة اااة  عاااة باساااتخ ام اتساااتمار المجمو  الب انااااتاتجاااراءات التاااال مااا  شاااأنها تعب اااب  ةاااة 

 :بما  لال، وة  تمثلت هة  اتجراءات وتوسبتها
 علاا  هم بشااكل كاماال تاا ر باخت ااار ماا خلال الب انااات ماا  ةوي اتختصااا  سااال مجااال البرمجااة والكمب ااوتر وتاام  تاام

 .برنامل ات خال
   ماا  اتسااتمارات الم خلااة للتأكاا  ماا  ة ااام الماا خل % 71لتااوالال ( ستاا  بعاا  ات خااال)تاام إجااراء إعااا   إ خااال

  .لهةا الفت % 711بت خالها بشكل صت   وم اب  م  ما جاء سال بنو  اتستمار ، وكانت النت جة م ابقة 

  وتم ستصها ومراجعتها م  ةبل إ ار  المشاروأل، وةلاك ةبال الشاروأل باساتخرا   تم استالم ملفات بالب انات الم خلة
النتاااايل، ت ااال ةامااات إ ار  المشاااروأل بمجموعاااة كب ااار  مااا  الفتاااو  التاااال تبااا   من ق اااة وتاااراب   الب اناااات، ومااا  

باا    األمثلااة علاا  هااة  الفتااو ، مقارنااة الب انااات للشااهر التااالال ماا  ب انااات الشااهر الساااب ، ومقارنااة الب انااات
 .المصا ر، ومقارنة الب انات ب   المتاسظات
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أما الب انات المجموعة بواس ة األجهب  الكف ة سق  تم ت ب   ةواع  ت ة   وست  آلال تتسا  الب انات علا  مساتوف  .3
 .السلعة

 

 دارة المشروع لرفع جودة البياناتإجراءات أخرى اتخذتها إ 1.11.5
 .أ   ةقت م  ةبل الباتل إعا   ت ة   اتستمارات بشكل كامل بع  .7
 ات سن ة أخرف لرس  جو   الب اناتإجراء .5

  معالجة الموسم ة وتق  ر أسعار األصناب ا ر المتوسر: 
وةلااك لتسااا  مناساا   األسااعار  سلساا    ناا ر  تتاات كاال مجموعااة عاا   ماا  األصااناب الشااايعة اتسااتعمال سااال 

وبال ب  ت ب  م  تت    مواصفات هة  األصناب وةلك  . الوات    اخل المجموعة السلع ةواعتبارها ممثلة للسلعة 
لعاا م اخااتالب النوع ااة أو المواصاافات عناا  اساات فاء األسااعار، لكاا  المشااكلة التااال  ااتم مصااا ستها أت انااا هااال  ضاامانا  

مااا تظهاار سااال الخضااروات والفواكااال ت اال لكاال  عاا م تااوسر أسااعار لاابع  الساال  وةلااك بسااب  الموساام ة والتااال االبااا  
   أو ربما بسب  اختفايها لفتر  ما م  مص ر مع   أو م  كل المصا ر وم  المتوة  ظهورها مر  سلعة موسم مع

، كةلك هو التال بالنسابة للمصاا ر ت ال أ  بعا  المصاا ر تيلا  لفتار  ةصا ر  ألي ساب  (اختفاء مؤةت)أخرف 
 .م  األسبا 

 

وهااال عمل ااة تقاا  ر  (Group Relative Method)لااةا  ااتم معالجااة مثاال هااة  التاااتت ب ر قااة علم ااة تساام  
ب لهااة  األسااعار علاا  أساااس التي اار سااال أسااعار باااةال المصااا ر بالنساابة لاانفس الصاانب سااال تالااة عاا م تااوسر صاان

وأمااا سااال تالااة إاااال  مصاا ر بأكملااال بصاافة مؤةتااة س ااتم تقاا  ر جم اا  أسااعار ةلااك  . الساالعة سااال جم اا  المصااا ر
تشاترك ساال نفاس األصاناب التاال تجما  ما  هاةا المصا ر، المص ر عل  أسااس التي ار ساال أساعار المصاا ر التاال 

وم  التاتت التال واجهها المسا ، األصاناب والمصاا ر الخاصاة بالفواكاال والخضاروات وكاةلك المصاا ر الخاصاة 
 .بالمالبس والتفص ل

 

 معالجة اختفاء أصناب السل  والمصا ر: 
لتاال أ لا  عل هاا سالة المساتهلك ا ار ثابتاة ولكنهاا  نبيال اتشار  إلا  أ  سالة السال  والخا مات التاال تام اخت ارهاا وا

هةا باتضاسة إل  ما  ستج  م  سل  ج  ا  ، وعل اال ت با  ما   . بتي ر أنما  وأةوا  المستهلك  تتي ر عبر البم  
تي  ر السل  وال جا  سل  ب  لاة بمنهج اة خاصاة تساتب ال هاة  السال ، سعنا  التأكا  ما  أ  بعا  أصاناب السال  ةا  

ل نهاايال  ااتم عنا ها اتساتب ال بأصااناب ج  ا   مشاابهة لهاا ماا  ت ال الناوأل أي أنهااا تنا ر  تتات نفااس اختفات بشاك
السلعة وتاتم عمل اة اتتاالل باخت اار الصانب الج  ا  الاةي لاال نسابة إةباال كب ار  ما  ةبال المساتهلك  ، و قا ر ساعر 

 :األساس للصنب الج    باستخ ام ثالل  ر  إتصاي ة وهال كالتالال
 

  المقارنة المباشر  ر قة: 

 تم استخ ام هة  ال ر قة سال تالة تي ر بل  المنشأ لصنب السلعة م  ثبات مواصفات الصنب كاالوب  والمكوناات  
عناا  ( الق  مااة)وعاا م وجااو  تي اار سااال السااعر باا   الصاانف   وسااال هااة  التالااة  ااتم اسااتخ ام أساااس الساالعة المختف ااة 

 .اتتسا  الرةم الق اسال للسلعة الب  لة
 

سااتخ ام هااة  ال ر قااة أ ت إلاا  المتاسظااة علاا  التمث اال الصاات   لساالة المسااتهلك الفلساا  نال وعاا م تااأثر المؤشاار ا
 .بتي ر منشأ الصنب
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 ر قة الت اخل البمنال  : 

هة  ال ر قة سال تالة توسر أسعار للصنب التالال م  ظهور صنب ج    سال نفس الفتر  بت ل أ  صنب  متستخ 
فاا  ساعر  بشاكل اتختفاء أو سق  خاص ة التمث ل بالنسبة للمستهلك وة   ؤ ي إلا  انخالسلعة التالال شارب عل  

 :خة الصنب الج    وتق  ر سعر أساس لال بالص ية التال ةكب ر ج ا لةا  تم أ
 

10

1*




P

PP
N tb

b 

 

 :حيث

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

هاة  ال ر قاة أ ت إلاا  مواكباة الت ااور والتي ار للساال  ال اخلاة سااال سالة المسااتهلك الفلسا  نال وعكااس المؤشار للواةاا  
 .م  خالل إتالل السل  الت  ثة متل الق  مة

 

 ر قة الرب  البمنال  : 
تساتخ م هاة  ال ر قاة ساال تالاة اختفااء صانب السالعة سااال شاهر ماا وظهاور صانب آخار با  ل ساال األشاهر الالتقااة 

 :وبالتالال  ستب ل الصنب الق  م بالصنب الج    و تم تق  ر سعر األساس للصنب الج    باستخ ام الص ية 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 الساب. 
 

م  خالل استخ ام هة  ال ر قة  اتم المتاسظاة علا  من ق اة وجاو   الارةم الق اساال ألساعار المساتهلك عبار السالسال البمن اة، 
 .وع م تأثر ة م الب انات باختفاء صنب مع   م  السو  وبالتالال ع م انتراب المؤشر ع  مسار  بسب  اختفاء الصنب

 
إ ار  المشااروأل الع  اا  ماا  التاااتت التااال واجهاات المساا  ماا  خااالل ال اار  العلم ااة السااابقة، وماا  هااة  التاااتت  توةاا  عالجاا

 .التي ر سال نوع ة األجهب  الكهرباي ة واأل وات المنبل ة، وكةلك األصناب والمصا ر الخاصة بالمالبس واألتة ة
 

  مقارنة البيانات .112
، وكاةلك ما  الب اناات الخاصاة بالسال  ملاةب انات المس  م  ب انات إتصاءات أساعار المناتل والجتم إجراء بع  المقارنات ل

البراع ااة التااال تتااوسر ماا  وبار  البراعااة، باتضاااسة إلاا  مقارنااة أسااعار المتروةااات والوةااو  التااال تصاا ر عاا  ه يااة البتاارول 
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 خااا  أساااعار المتروةاااات، ب نماااا كاااا  هنااااك  س ماااا% 711الفلسااا  ن ة بشاااكل شاااهري، وكانااات نت جاااة هاااة  المقارناااة م ابقاااة 
 . وةلك  عو  ألسبا  اخت ار الع نة س ما  خ  أسعار السل  البراع ة،% 2اختالب ت  تجاوب 

 
 مالحظات فنية أخرى  15.5

هناك مجموعة م  المالتظاات الفن اة الهاماة والتاال  جا  أخاةها بعا   اتعتباار عنا  ات االأل علا  هاةا التقر ار، وهاال علا  
 :  التالال والنت
لم  تم تصر المصا ر سال الر ب والمخ مات، بسب  ع م توسر األوبا  الترج ت ة عل  مستوف الر اب والمخ ماات، وتام  .7

، وتاام توب اا  مصااا ر جماا  J1اتكتفاااء باخت ااار المصااا ر ماا  الماا   الري ساا ة سااال الضاافة اليرب ااة وة اااأل اااب  والقاا س
 :كالتالال سلس    ة سال متاسظات الب انات عل  الم   الري س

 .الخل لو  ب ت لتم، أر تا، رام اهلل، نابلس، ةلق ل ة، جن  ،  ولكرم، :الضفة الغربية
 .اب  وجبال ا، خا   ونس ورس ،   ر البل  والنص رات :قطاع غزة

 .71.1وهو ةلك الجبء م  متاسظة الق س الةي ضمتال إسراي ل عنو  بع   اتتاللها للضفة اليرب ة عام : J1القدس
ظهرت بع  تاتت تي ر سال أنواأل مصا ر الب انات عن  التنف ة الم  انال للمس ، مثل تي ر نشا  بعا  المصاا ر أو  .5

إاال  المص ر بصاور   ايماة أو مؤةتاة، وةا  تام التعامال ما  مثال هاة  التااتت ما  خاالل ال ار  اتتصااي ة العلم اة، 
 .التوص ات ال ول ة تتباألبباتضاسة إل  تت  ل السل  تس  تي ر النوع ة أو الكم ة 

تااام تبو ااا  الب اناااات وسااا  ماااا نصااات عل اااال التوصااا ات ال ول اااة باساااتخ ام التبو باااات المعتمااا  ، سقااا  تااام اعتماااا  توصااا ات  .4
أماااا بالنسااابة لجااا اول األرةاااام الق اسااا ة  . COICOPالتساااابات القوم اااة بشاااا  تبو ااا  مجموعاااات المساااتهلك باساااتخ ام 

بناااء وال اار  وشاابكات الم ااا  والصاارب الصااتال سقاا  اعتماا ت التصاان ب الصااناعال ألسااعار المنااتل والجملااة وتكااال ب ال
 ISIC – 4).) الموت  لجم   األنش ة اتةتصا  ة ال ولال

نفاا  األسار عنا  اشاتقا  تج ر ات .3 شاار  إلا  أ  ات جاار المقا ر للمساك  الفعلاال تام اساتثنايال ما  نتاايل مسا  اساتهالك وال
 اتم تمث ال ةلاك ساال تساا  الارةم الق اساال ألساعار المساتهلك  لماألوبا  الخاصة بالرةم الق اسال ألسعار المستهلك وعل ال 

 .ضم  مجموعة المسك  ومستلبماتال

نتااا  المتلااال تاام اتعتمااا  علاا  أسااعار المب عاااات سااعار المنااتل للساال  المصاا ر  ماا  اتاسااال ألعناا  اتتسااا  الاارةم الق  .2
 .نتا  المتلال المص ر للخار م ترج تها باتعتما  عل  ة مة اتالمتل ة للسل  المختلفة ولك  ت

المب عااات المتل ااة عناا  اتتسااا  الاارةم الق اسااال ألسااعار الجملااة للساال  المسااتور   ماا  الخااار  تاام اتعتمااا  علاا  أسااعار  .9
 .للسل  المستور   ولك  تم ترج تها باتعتما  عل  ة مة الوار ات م  الخار 
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 5112خالل العام  تباين ألهم السلعالحساب   
 

 الخطأ المعياري التقديرات الوصب
59%  فترة الثقة  

 الخطأ النسبي 
 الحد األعلى  الحد األدنى

 0.00 13.06 13.01 0.01 13.03 كيم 7 - أمر كا – أنكل بنب - أرب تبة  و لة

 0.00 151.34 148.64 0.69 149.99 كيم 91 – إسراي ل – ب رو –  ت   أب   ت فا

 0.00 3.85 3.82 0.01 3.83 كيم 7 - متلال  – خبب اب   كما 

 0.02 56.97 52.19 1.22 54.58 كيم 7 - متلال –لتم عجل  اب  

 0.03 16.69 15.07 0.41 15.88 كيم 7 -متلال – جا   اب   و  الر ش 

 0.00 96.32 95.98 0.09 96.15 كيم 4.2 - سرنسا  –ن  و  -تل   مجفب 

 0.04 16.91 14.54 0.60 15.72 كيم 4 -متلال –ب    جا  

 0.01 30.08 29.33 0.19 29.70 لتر 7 -متلال –ب ت ب تو  

 0.07 5.93 4.42 0.38 5.17 *كيم 7 - إسراي ل – موب كب ر التجم

 0.01 5.94 5.65 0.07 5.79 كيم 7 – إسراي ل – تفاح اتمر

 0.13 4.58 2.68 0.48 3.63 *كيم  7 - متلال – بن ور  تماموت

 0.07 3.80 2.90 0.23 3.35  * كيم 7 – متلال –خ ار تماموت 

 0.04 2.42 2.06 0.09 2.24 كيم 7 -إسراي ل  -ب ا ا تبة متوس ة التجم 

 0.00 3.58 3.54 0.01 3.56 كيم 7 -هولن ا -كر ستال  -اب   ناعم سكر 

 0.01 1.61 1.57 0.01 1.59 كيم 7 -إسراي ل -س رست ت بل  -مل   عام اب   

 0.00 21.03 21.02 0.00 21.03 س جار  - متلال -مبلايرا – سجاير

 0.02 62.86 58.34 1.15 60.60 كيم 74 -متلال –اس وانة ااب 

 0.01 5.68 5.43 0.06 5.55 لتر 7 – اسراي ل –سوتر للت سية 

 0.01 6.30 6.05 0.06 6.17 لتر 7 -اسراي ل  -ممتاب  62بنب   

 0.01 143.28 136.27 1.79 139.78 ام - متلال –مصن  متل ا  47ةه  ع ار
 

الرابا  ما  و  الثالال وخاصاة خاالل الربا  علا  أساعارهاة  الكب ار الاةي تصال إلا  التةبا 5172خاالل العاام  الماوبالخ اار و و  البنا ور  رتفاأل الخ أ النسبال سال أسعار كل م  سلعة عو  ا*
 .5172العام 
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 اللالفصل الث
 

والمصطلحات المفاهيم  
 

 :التضخم
 :اآلت ةو تس  التضخم وسقا  للمعا لة . ستوف العام لألسعار سال  ولة مارتفاأل المستمر والملموس سال المهو ات

مع ل التضخم





)1(*100

1t

t        ت ل :t
 . مثل المستوف العام لألسعار سال ستر  المقارنة 

                                                    1t
 . مثل المستوف العام لألسعار للفتر  السابقة 

 

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

 

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

 

 :السبير معادلة
المقارنااة  ستاار عار وةلااك بقساامة أسااعار هااال معا لااة ر اضاا ة وضااعها عااالم اتتصاااء تسااب ر تتتسااا  األرةااام الق اساا ة لألساا

 .األساس ستر بكم ات  وبالترج  األساس،  ستر عل  أسعار 
  

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك
ة تسم  ستر  تصاي ة لق اس التي رات سال أسعار السل  والخ مات ضم  سلة المستهلك ب   ستر  بمن وس لة إهو عبار  ع  

 . ستر  األساس خرف تسم المقارنة وب   ستر  أ
 

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

 

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

المشتري لقاء وت   م  سلعة أو خ مة، مخصوما  منال ضر بة الق مة المضاسة، أو أ ة ضراي  مقت عة المنتل م   ا تلقاه
 .أخرف توض  عل  ساتور  المشتري، وا ر شاملة أ ة تكال ب نقل

 

 :الجملةسعر 
المساتعمل   ساال المجااتت  إلا  أوتجاار التجبياة  إلا المساتعملة  أوللسال  الج  ا   ( الب ا   و  تتو ال)إعا   الب    سعر اله

السماسااار  ساااال شاااراء  أوالق اااام بااا ور الاااوكالء  أوالمهن اااة لي ااارهم مااا  تجاااار الجملاااة،  أوالمؤسسااا ة  أوالتجار اااة  أوالصاااناع ة 
 .جور النقلأر الجملة ضر بة الق مة المضاسة و ب عها لهم، و شمل سع أوالشركات  أو األشخا البضاي  لتسا  هؤتء 

 

 :فترة األساس
 .هال الفتر  البمن ة التال  تم مقارنة الفتر  الجار ة بها
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 :سلة المستهلك
 .ةارا  المع ش قوم المستهلك باتنفا  عل ها ألهال المجموعة التق ق ة للسل  والخ مات التال 

 

 : أوزان الترجي 
خ م سال العمل ات التساب ة  اخل سلة المستهلك أو ب   مكونات الرةم الق اسال، وتست هال األهم ة النسب ة للسل  والخ مات

 .للرةم 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  الق اسال لفتر  المقارنة مضروبا  تتس  بقسمة الرةم الق اسال لفتر  ما عل  الرةم الرةم الق اسال، و  سالوهال مق ار التي ر 

 .ماية ثم  رح ماية
 

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

 .تصب  ةابلة للمقارنة
 

 :مؤسسيةالوحدة ال
 الوت  : م  الوت ات اتتصاي ة ري س  نوع   ( SNA 93) المتت   الصا ر ع  األمم القوم ةنظام التسابات   عرب

سال ةاتال عل  امتالك األصول وتتمل اتلتبامات وممارسة وهال ك ا  اةتصا ي ةا ر  .والمنشأ المؤسسة  -التنظ م ة 
  .األنش ة اتةتصا  ة وال خول سال معامالت م  ك انات أخرف

 

 : النشاط االقتصادي

تنفااة ماا  ةباال وتاا   مع نااة والتااال تسااتخ م العماال  نشاا ة التااالاألجااراءات و اتمجموعاة ما   لعمل اة تا ممص ل   ش ر إلا  
الري سااااال الاااا   ةتصااا ياتكمااااا  شاااا ر النشااااا  . (ساااال  وخاااا مات)منتجااااات متاااا     لوالخاااا مات لتنااااتورأس الماااال والبضااااي  

ةتصااااا  ة تنشاااا ة اسسااااة والااااةي ةامااات ماااا  أجلااااال تسااا  التصاااان ب الاااا ولال الموتااا  لألؤ المااااة العماااال الااااةي تمارسااااال  ب ع
 .سسة الوات  ؤ المنشا ة  اخاال األ ماة المضااسة ساال تالااة تعا   و ساهم باأكبر ةا ر ماا  الق

 

 : (المخرجات) اإلنتاج
والتال  تم خالل ستر  بمن ة مت    بق مة المنتجات النهاي ة م  السل  والخ مات المنتجة م  ةبل منشأ  ما  اتنتا  قاس 

و شمل . الةاتال اتجمالالليا ات التكو   الرأسمالال الثابت  أوستهالك ةات ا  استخ امها م  ةبل وت ات أخرف ألارا  ات
، واألخ ر  تعنال المنتجات التال تستير  وةتا   و ال  "جات تتت التشي لبالمنت"السل  النهاي ة، وما  سم  : اتنتا  سيت  

وتق ر ة مة معظم السل  سال اللتظة التال تكتمل س ها العمل ة .  ، مثل الق عا  التال ترب  للةب  واألعمال اتنشاي ةتنتاجها
، (ما هو التال سال المنتجات تتت التشي لك)اتنتاج ة، ا ر أ  عمل ة إنتا  بع  السل  ة  تمت  لتتجاوب الفتر  المتاسب ة 

والمتاص ل البراع ة  اتنشاءات أعمالوهنا  تم تق  ر ة مة هة  المنتجات وتسج لها سال تلك الفتر  المتاسب ة، مثال ةلك 
 .الشتو ة
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015االسعار 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

2015110.99110.17109.71110.37111.34110.84110.89110.43110.70112.07112.17111.49111.692015

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

2015 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في فلسطين، : 1 جدول 

Table 1: Consumer Price Index Numbers in Palestine, 1996 - 2015

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Price and Price Indices, 2015 2015األسعار 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

2015113.89112.48111.84112.33114.08113.29114.31113.81113.79115.37115.29115.09114.982015

2015 - 1996، *األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 2 جدول 

Table 2: Consumer Price Index Numbers in the West Bank*, 1996 - 2015 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average

100Chaining Coefficient: 1.2667 Base: Average 2010 = 100 = 2010 بأساس متوسط عام 1.2667: معامل التحويل

ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة * بيانات الضفة الغربية
.1967فــي عــام 

The data of  West Bank* doesn't include that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 

Israel following its occupation of the West Bank in 1967.
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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

2015104.97104.18103.96105.77105.71105.53104.10103.86104.64105.98106.05104.55105.282015

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

2015 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في قطاع غزة، : 3 جدول 

Table 3: Consumer Price Index Numbers in Gaza Strip, 1996 - 2015 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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

2015114.02113.06112.92113.68113.86114.24114.78114.63114.21113.86115.12114.29113.592015

100Chaining Coefficient: 1.28.74 Base: Average 2010 = 100 = 2010 بأساس متوسط عام 1.2874: معامل التحويل

تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي **: J1القدس
.1967عــام 

Jerusalem J1**: Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel 

following its occupation of the West Bank in 1967.

2015 - 1996 ،**J1  األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس: 4جدول
Table 4: Consumer Price Index Numbers in Jerusalem J1**, 1996 - 2015 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

76.226.1079.614.4593.3517.2696.713.60100.003.40Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

71.932.5675.514.9881.137.4489.199.93100.0012.13Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.4892.740.5196.233.76100.003.92Textiles, clothing and footwear-92.710.9392.27األقمشة والمالبس واألحذية

0.73100.005.12Housing-2.3095.837.6495.13-91.124.1089.02المسكن ومستمزماته

 0.9490.866.4997.427.21100.002.65Furniture, household goods-0.6285.32-86.14األثاث والمفروشات والسمع المنزلية

0.35100.000.92Medical care-0.6492.714.8399.447.2599.09-88.44الخدمات الطبية

2.64100.002.64Transportation-0.57100.078.0197.43-93.185.7992.65النقل والمواصالت

2.04Communications-0.90100.00-101.024.20102.371.33103.010.62102.08االتصاالت

0.2896.151.3998.262.19100.001.77Recreational, cultural goods & services-1.4294.83-95.10السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.5994.344.42100.006.00Education-1.6590.35-92.401.4990.88خدمات التعميم

78.321.4781.904.5792.5012.9496.874.73100.003.23Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

89.424.1090.030.6991.001.0895.064.46100.005.20Miscellaneous goods and servicesسمع وخدمات متنوعة

83.803.8485.361.8693.809.8996.392.75100.003.75All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

20062007200820092010

2015 - 2006 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 5 جدول 

Table 5: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

102.402.40104.582.12105.420.80105.810.37107.821.90Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

106.226.22114.537.82128.6912.37143.8811.80159.5910.92Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.88109.294.75Textiles, clothing and footwear-0.66104.33-104.604.60105.961.30105.26األقمشة والمالبس واألحذية

5.64Housing-102.952.95106.973.91111.083.84114.753.31108.28المسكن ومستمزماته

 1.06105.373.41Furniture, household goods-0.03101.261.29103.001.71101.90-99.97األثاث والمفروشات والسمع المنزلية

101.331.33104.433.06106.211.70115.468.71116.671.05Medical careالخدمات الطبية

1.00Transportation-2.86102.22-0.74103.25-104.784.78107.082.20106.29النقل والمواصالت

2.10Communications-2.5795.74-0.2797.80-100.390.39100.640.26100.37االتصاالت

1.75102.222.11Recreational, cultural goods & services-0.55100.11-101.211.21102.461.24101.90السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

102.102.10107.685.47115.166.95115.210.05120.954.98Educationخدمات التعميم

105.895.89110.023.90114.053.67119.204.52121.912.27Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

1.33117.018.55118.221.03Miscellaneous goods and services-103.993.99109.255.06107.80سمع وخدمات متنوعة

102.882.88105.742.78107.561.72109.421.73110.991.43All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

Major Groups of Expenditure

2015 - 2006 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: (تابع) 5 جدول 

Table 5 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20112012201320142015
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

78.367.1080.372.5794.5817.6895.470.94100.004.74Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.0186.1013.72100.0016.14Al choholic Beverages and tobacco-74.386.2275.721.8075.72المشروبات الكحولية والتبغ

4.34100.001.81Textiles, clothing and footwear-5.98102.682.3298.22-106.745.99100.35األقمشة والمالبس واألحذية

2.10100.005.54Housing-86.611.2287.310.8096.7910.8694.75المسكن ومستمزماته

 1.39Furniture, household goods-2.89100.00-100.430.43100.980.56104.423.40101.41األثاث والمفروشات والسمع المنزلية

0.66100.001.40Medical care-95.682.7998.933.4099.280.3598.62الخدمات الطبية

2.88100.002.34Transportation-2.96100.617.0397.71-96.868.5694.00النقل والمواصالت

2.18Communications-0.19100.00-101.545.52101.950.40102.430.46102.23االتصاالت

1.37100.000.75Recreational, cultural goods & services-2.69100.470.05100.630.1699.26-100.42السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.1992.447.47100.008.18Education-6.2186.02-0.0886.18-91.88خدمات التعميم

79.732.2184.776.3393.7110.5496.803.30100.003.31Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

86.136.0487.441.5290.923.9796.716.37100.003.40Miscellaneous goods and servicesسمع وخدمات متنوعة

86.225.0286.870.7595.399.8195.940.57100.004.24All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2015 - 2006 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 6 جدول 

Table 6: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية

2007 2006200820092010
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

1.47109.622.62Food and soft drinks-102.712.71105.252.47108.423.01106.82المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

107.437.43118.8710.65141.2118.79157.9011.82160.351.56Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

105.305.30112.066.42112.310.23114.882.28119.744.24Textiles, clothing and footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

7.04Housing-103.553.55107.914.21110.062.00121.0810.01112.55المسكن ومستمزماته

 0.41111.464.37Furniture, household goods-101.201.20105.714.46107.241.44106.80األثاث والمفروشات والسمع المنزلية

103.493.49110.877.13115.954.59120.193.65121.771.32Medical careالخدمات الطبية

1.01Transportation-5.06101.15-0.41102.19-105.025.02108.082.91107.64النقل والمواصالت

1.95Communications-2.1595.48-0.8197.38-0.1399.52-100.460.46100.33االتصاالت

2.71105.563.01Recreational, cultural goods & services-0.05103.873.92105.331.40102.48-99.95السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

102.862.86108.785.76113.123.99118.905.11127.176.95Educationخدمات التعميم

108.788.78114.935.66119.093.62129.018.33130.341.03Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

3.17115.934.60119.603.17Miscellaneous goods and services-106.536.53114.467.44110.82سمع وخدمات متنوعة

103.543.54107.774.08111.113.10112.441.20113.891.29All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2015 - 2006 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: (تابع) 6 جدول 

Table 6 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20112012

Major Groups of Expenditure

ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا لمضــفة الغربيــة فــي * بيانات الضفة الغربية
.1967عــام 

The data of  West Bank** doesn't include that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 

Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

20142015 2013
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

0.32Food and soft drinks-75.238.0978.434.2695.6621.97100.324.86100.00المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

68.491.4476.5411.7691.4319.4596.115.11100.004.05Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

4.6389.396.6698.4310.11100.001.60Textiles, clothing and footwear-87.881.7883.81األقمشة والمالبس واألحذية

0.33100.006.81Housing-3.4193.939.9093.63-88.491.4385.47المسكن ومستمزماته

 1.4270.862.3883.6418.0495.4214.09100.004.79Furniture, household goods-69.21األثاث والمفروشات والسمع المنزلية

0.27Medical care-4.96100.00-0.40100.27-102.541.22105.933.30105.50الخدمات الطبية

1.1398.3810.0798.510.13100.001.51Transportation-90.404.8989.38النقل والمواصالت

1.47Communications-1.58100.00-102.714.07102.890.17103.120.23101.49االتصاالت

0.6796.463.3398.141.75100.001.89Recreational, cultural goods & services-1.5393.35-93.97السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

7.2894.010.8795.591.68100.004.62Education-100.517.8193.19خدمات التعميم

67.502.1771.596.0785.7719.8095.4311.26100.004.79Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

87.066.0587.370.3689.081.9595.467.17100.004.75Miscellaneous goods and servicesسمع وخدمات متنوعة

81.344.6482.601.5694.1513.9898.314.42100.001.72All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

20062007200820092010

2015 - 2006 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 7 جدول 

Table 7: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

101.081.08101.670.58101.910.24103.341.40104.421.05Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.02103.322.92119.8916.04139.3616.24Al choholic Beverages and tobacco-100.410.41100.39المشروبات الكحولية والتبغ

6.5487.133.40Textiles, clothing and footwear-2.6384.27-6.0390.17-1.4592.61-98.55األقمشة والمالبس واألحذية

3.67Housing-3.60102.610.0498.85-103.333.33106.412.98102.57المسكن ومستمزماته

 2.9291.813.6793.031.33Furniture, household goods-2.7688.56-6.2091.22-93.80األثاث والمفروشات والسمع المنزلية

0.89Medical care-2.9698.900.5498.02-101.211.21101.370.1598.37الخدمات الطبية

4.79110.3815.24Transportation-0.9395.78-100.600.60101.540.94100.60النقل والمواصالت

3.01Communications-4.0294.07-0.1696.99-100.620.62101.210.59101.05االتصاالت

1.1596.090.2197.321.28Recreational, cultural goods & services-2.3895.89-0.6397.01-99.37السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

3.01109.061.60Education-100.450.45106.846.37110.673.58107.34خدمات التعميم

0.25106.274.87Restaurants, cafes and hotels-1.42101.33-1.13101.59-104.244.24103.05خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

1.52Miscellaneous goods and services-3.88124.1318.77122.25-102.452.45108.736.13104.52سمع وخدمات متنوعة

0.76103.142.85104.971.77All items of consumer price index-100.570.57101.060.48100.29الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

Major Groups of Expenditure

2015 - 2006 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: (تابع) 7 جدول 

Table 7 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20112012201320142015
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

74.393.2177.524.2189.1114.9694.546.09100.005.78Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.5175.763.5384.6911.78100.0018.08Al choholic Beverages and tobacco-0.2773.18-73.56المشروبات الكحولية والتبغ

3.4393.035.70100.007.49Textiles, clothing and footwear-3.2591.146.7088.01-85.42األقمشة والمالبس واألحذية

1.11100.003.20Housing-0.5297.991.7296.90-96.847.5596.33المسكن ومستمزماته

 3.2088.631.4895.687.96100.004.52Furniture, household goods-90.220.4787.33األثاث والمفروشات والسمع المنزلية

3.3083.994.4095.4613.6698.052.71100.001.99Medical care-80.45الخدمات الطبية

2.01100.005.56Transportation-85.090.6190.316.1496.677.0494.73النقل والمواصالت

2.45Communications-0.78100.00-99.791.12102.292.51103.321.01102.52االتصاالت

2.6192.930.9497.354.75100.002.73Recreational, cultural goods & services-1.1392.07-94.54السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

1.8496.722.84100.003.39Education-91.460.4295.824.7694.05خدمات التعميم

73.652.0985.2315.7294.7311.1498.173.64100.001.86Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

0.6192.761.5594.131.4894.870.78100.005.41Miscellaneous goods and services-91.35سمع وخدمات متنوعة

83.081.7785.663.1091.767.1295.013.54100.005.25All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2015 - 2006 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في القدس : 8 جدول 

Table 8: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية

2007 2006200820092010
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار 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 %

0.70109.573.87112.212.41Food and soft drinks-103.173.17106.232.97105.48المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

110.0910.09122.5911.35139.9614.17155.9811.44165.406.04Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.18120.709.00123.412.25Textiles, clothing and footwear-108.778.77110.931.98110.73األقمشة والمالبس واألحذية

4.17Housing-101.911.91104.412.45110.405.74120.799.41115.75المسكن ومستمزماته

 104.424.42106.922.39110.773.61112.881.90120.646.87Furniture, household goodsاألثاث والمفروشات والسمع المنزلية

0.89100.311.21102.812.50113.6710.56122.417.69Medical care-99.11الخدمات الطبية

6.50Transportation-108.378.37112.453.76112.760.28119.796.23112.00النقل والمواصالت

1.12Communications-0.03100.930.8599.80-0.16100.110.27100.08-99.84االتصاالت

1.08105.820.88Recreational, cultural goods & services-0.03104.90-103.283.28106.082.71106.05السمع والخدمات الترفيهية والثقافية

102.672.67106.113.34114.497.90116.842.05117.240.35Educationخدمات التعميم

0.39110.832.54Restaurants, cafes and hotels-103.133.13105.582.37108.512.78108.09خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

6.11102.771.85Miscellaneous goods and services-103.263.26107.023.64107.470.42100.91سمع وخدمات متنوعة

104.134.13107.503.23109.441.81113.653.84114.020.33All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2015 - 2006 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في القدس : (تابع) 8 جدول 

Table 8 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2006 - 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20112012

Major Groups of Expenditure

 Jerusalem J1**: Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its.1967تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها لمضفة الغربية عام **: J1القدس

occupation of the West Bank in 1967.

20142015 2013
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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 %

0.40January-105.00162.53107.95113.35105.20116.67100.4195.97100.25118.76120.68118.81110.17كانون ثاني

0.42February-104.21162.87108.20112.39104.50116.4699.7195.85101.32118.76120.85118.71109.71شباط

  105.90162.01108.60109.16105.60116.37101.8596.17101.46119.91120.79118.45110.370.60Marchآذار

108.50162.85108.86109.57105.14115.73101.8696.12101.39119.91121.54118.48111.340.88Aprilنيسان

0.46May-107.33162.06108.44109.04104.91115.93102.2095.83101.56119.91121.26118.31110.84أيار

107.20154.90108.78108.91105.37116.67103.5595.87103.31121.73121.40118.82110.890.05Juneحزيران

0.41July-106.65153.85108.84107.69105.30116.46103.4195.64102.71121.73119.00118.69110.43تموز

107.48155.17109.24107.39105.12116.45102.5195.56102.52121.73122.53118.60110.700.24Augustآب

111.07157.61110.55105.70105.72117.88102.7495.74103.33122.43123.86117.58112.071.24Septemberأيمول

111.35160.09109.49105.52105.54117.17103.0695.47103.12122.43122.89117.64112.170.09Octoberتشرين أول

0.61November-109.44159.40110.70105.50105.95117.13102.6295.42102.69122.43123.58117.46111.49تشرين ثاني

109.70161.74111.76105.15106.11117.11102.7295.30102.99121.72124.53117.05111.690.18Decemberكانون أول

 Major Groups of Expenditure

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسمع المنزلية

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية

2015كانون أول - كانون ثاني  األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 9 جدول 

Table 9: Monthly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, January - December 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستمزماته
السمع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعميم

والمقاهي والفنادق
النقل 

والمواصالت
سمع 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 %

0.64January-105.23160.46119.15119.49110.76120.69100.1395.49102.27123.32129.84119.44112.48كانون ثاني

0.57February-103.95160.38119.61118.52109.85120.7199.4695.36103.61123.32130.34119.31111.84شباط

  105.95160.55118.84112.84111.96120.71100.3295.71104.71125.47129.71119.33112.330.44Marchآذار

110.77160.50119.11113.67111.15120.49100.3095.80104.32125.47130.94119.41114.081.55Aprilنيسان

0.69May-108.67160.37118.39113.51111.00120.71100.5895.53104.06125.47130.43119.23113.29أيار

109.95160.25118.19113.10110.98121.69102.0395.67106.97128.47129.71121.42114.310.90Juneحزيران

0.44July-109.18160.37118.07111.73111.12121.68101.9495.41106.60128.47126.23121.15113.81تموز

0.02August-109.26160.40118.89111.48110.62121.50101.1695.39105.92128.47131.87121.03113.79آب

113.64160.32121.11109.32111.67123.25101.9895.60107.30129.65131.53119.01115.371.39Septemberأيمول

0.08October-113.63160.05120.09109.16112.07123.20102.0095.36107.16129.65130.52119.10115.29تشرين أول

0.17November-112.71160.31122.39109.15113.15123.13101.7895.33106.50129.65131.37118.71115.09تشرين ثاني

0.10December-112.46160.30123.08108.64113.18123.51102.1395.11107.34128.65131.58118.05114.98كانون أول

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

سمع وخدمات 
متنوعة

 Major Groups of Expenditure

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسمع المنزلية

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 

ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا لمضــفة الغربيــة فــي عــام * بيانات الضفة الغربية
1967.

The data of  West Bank** doesn't include that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 

Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

2015كانون أول - كانون ثاني  حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،* األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 10 جدول 

Table 10: Monthly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, January - December 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستمزماته
السمع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعميم

والمقاهي والفنادق
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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 %

103.97141.0886.23101.4493.63101.1196.9194.8096.30110.08103.39123.39104.180.29Januaryكانون ثاني

0.21February-103.81144.3685.95100.1092.81100.3196.6694.6997.19110.08102.62123.43103.96شباط

  105.15143.0086.76101.0892.9099.30112.2995.0996.39108.85102.71123.27105.771.74Marchآذار

0.06April-104.91144.1587.65100.9092.8698.25112.2894.6996.71108.85103.17123.22105.71نيسان

0.17May-104.86143.2387.8299.5492.6198.42112.3494.3097.29108.85103.17123.00105.53أيار

1.36June-102.08133.3587.2299.4693.6198.14113.2394.1098.06109.05105.27121.47104.10حزيران

0.23July-101.92131.6987.8098.1093.4497.30113.3093.8697.10109.05105.80121.45103.86تموز

103.84133.4087.7997.6393.6297.53113.1293.6197.56109.05105.76121.37104.640.76Augustآب

106.59136.6987.6897.2593.4498.31113.5793.8298.29108.77110.65121.56105.981.28Septemberأيمول

107.22140.1486.4896.8392.6996.12113.6393.3797.80108.77109.66121.58106.050.06Octoberتشرين أول

1.41November-103.76139.0286.3196.8292.2496.12113.5493.2397.46108.77110.43121.62104.55تشرين ثاني

104.97142.1887.8897.0192.4895.29113.6393.2997.73108.51112.58121.61105.280.70Decemberكانون أول

 Major Groups of Expenditure

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسمع المنزلية

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية

2015كانون أول - كانون ثاني  األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 11 جدول 

Table 11: Monthly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, January - December 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستمزماته
السمع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعميم

والمقاهي والفنادق
النقل 

والمواصالت
سمع 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 %

1.05January-110.04163.33122.74119.14119.94118.84108.8699.81106.36117.12111.45103.24113.06كانون ثاني

0.13February-109.94163.47121.86119.47120.23119.47108.0999.73107.12117.12111.59103.19112.92شباط

  109.72163.65123.60115.61120.72122.31113.3999.93106.09117.62112.31102.80113.680.68Marchآذار

110.81163.47121.74115.83120.17122.32113.7199.99106.48117.62111.68102.87113.860.16Aprilنيسان

112.04163.50120.69115.88119.70122.32114.5199.83107.25117.62111.73102.98114.240.33Mayأيار

112.35164.07123.13115.83121.00122.83115.4499.91106.50117.65111.97103.16114.780.47Juneحزيران

0.13July-111.94167.12123.89115.71120.14123.86114.6799.76106.07117.65110.10103.19114.63تموز

0.37August-111.54167.12123.35115.71120.88124.80112.8699.75105.93117.65109.12103.18114.21آب

0.30September-113.34167.58124.50113.96121.73123.82109.9899.87104.25116.71110.87102.13113.86أيمول

116.82167.34124.25114.42120.66123.87112.6499.73105.18116.71109.12102.20115.121.11Octoberتشرين أول

0.72November-114.73167.08124.88114.28120.86123.89110.5999.72105.50116.71109.12102.20114.29تشرين ثاني

0.61December-113.24167.06126.34113.18121.68120.66109.3199.59103.09116.71110.87102.11113.59كانون أول

Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األثاث 
والمفروشات 
والسمع المنزلية

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

األقمشة 
والمالبس واألحذية

الخدمات 
الطبية

 Jerusalem J1**: Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its.1967تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها لمضفة الغربية عام **: J1القدس

occupation of the West Bank in 1967.

2015كانون أول - كانون ثاني  حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير الشهرية ألسعار المستهلك في القدس : 12 جدول 

Table 12: Monthly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, January - December 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Period الفترة الزمنية

الرقم القياسي 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
المسكن 

ومستمزماته
السمع والخدمات االتصاالت

الترفيهية والثقافية
خدمات المطاعم خدمات التعميم

والمقاهي والفنادق
النقل 

والمواصالت
سمع وخدمات 

متنوعة
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

109.42110.991.43112.44113.891.29All Items Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهمك

105.81107.821.90106.82109.622.62Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

106.35108.692.20106.94110.022.88Foodالمواد الغذائية

2.46102.04103.121.06Cereals and its products-101.9399.42الحبوب ومنتجاتيا

102.15107.234.97103.06107.334.13Meat and poultryالمحوم والدواجن

99.79110.8411.08101.75111.519.59Meatالمحوم

0.22Poultry-0.49104.14103.91-104.36103.85الدواجن

4.24Fish-4.22108.76104.15-101.9597.64األسماك

1.69Milk products and eggs-1.47114.22112.29-114.74113.05منتجات األلبان والبيض

0.55Milk-0.08121.37120.70-118.72118.62الحميب

1.41Milk products-110.45110.460.01107.61106.09منتجات الحميب

3.90Eggs-7.17126.82121.87-121.13112.45البيض

0.43Oils and fats-90.1791.551.5382.9782.61الزيوت والدىون

0.37Vegetable oils-89.6491.051.5882.1381.82الزيوت النباتية

1.56Fats-105.49105.890.38106.95105.29الدىون

119.75121.751.67127.70134.575.38Fruitsالفواكو 

0.40130.96137.935.32Fresh fruit-123.63123.14الفواكو الطازجة

97.87106.448.7698.67106.608.04Dried fruitsالفواكو المجففة

110.78120.278.57123.24129.585.14Nutsالمكسرات

 1.44Tinned fruit-122.85122.990.11116.38114.70الفواكو المعمبة

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

2015، 2014 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: 13 جدول 

Table 13: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major and Sub Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

113.36121.477.16115.45123.727.16Vegetablesالخضروات

122.22137.8912.82122.19135.5210.91Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

1.10Frozen vegetables-108.93109.130.18131.91130.45الخضروات المجمدة

2.43107.60110.012.24Dried vegetables-100.5098.06الخضروات المجففة

1.23Dried pluses-2.99108.18106.84-98.8195.86البقول المجففة

3.27Potatoes and other tubers-12.1890.0187.07-90.8679.79الدرنيات

1.35Caned vegetables-100.56101.971.41105.66104.23خضروات خضراء معمبة

0.19Caned pulses-3.84110.38110.17-104.99100.96بقول معمبة

0.19Sugar and sugar products-0.4399.0298.84-103.38102.94السكر والمنتجات السكرية

112.21116.083.45112.17114.081.70Spices, salt and other  foodsالتوابل والممح واألغذية األخرى

108.59109.711.03104.26106.552.19Spicesالتوابل

0.51Table salt-100.00111.1311.14100.59100.08الممح

115.47119.793.75116.51118.591.78Other productأغذية أخرى

0.08Non- alcoholic bevarages-1.17105.68105.59-100.5299.35المشروبات غير الكحولية

107.33108.431.02107.60109.041.35Tea, coffee and cocoaالشاي والبن والكاكاو

89.7490.400.7396.5296.740.22Teaالشاي 

115.70116.921.05111.86113.541.50Coffeeالقيوة

98.98105.486.56106.55127.7319.89Cocoaالكاكاو

0.58Mineral water and soft drink-1.97105.02104.42-98.2496.31المياه المعدنية والمشروبات المرطبة 

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

143.88159.5910.92157.90160.351.56Alcoholic beverages & Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

122.23128.495.12120.49127.165.53Alcoholic beveragesالمشروبات الكحولية

120.11126.595.39116.62123.946.28Alcoholic beveragesالخمور

124.35130.404.87123.61129.754.97Beerالبيرة

144.01159.7810.95158.15160.581.53Tobacco productsمنتجات التبغ

144.01159.7810.95158.15160.581.53Cigarettes & Cigar and Tobacco productsالسجائر والسيجار ومنتجات التبغ

141.91157.6511.09155.55157.391.19Cigarettesالسجائر

235.42252.717.34264.14290.229.87Tobacco productsمنتجات التبغ األخرى

104.33109.294.75114.88119.744.24Textiles, clothing & footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

105.40108.913.33117.49119.641.84Textiles & clothingاألقمشة والمالبس

4.87Textiles-3.98120.71114.84-98.7194.78األقمشة

106.53109.793.05117.68119.111.22Ready made Garmentsالمالبس الجاىزة

 91.92108.5718.12118.05136.6215.73Other  clothesمالبس أخرى

1.28Tailoring, repairingand cleaning of clothes-10.6196.6995.45-84.5375.56تنظيف وخياطة واصالح المالبس

1.77138.80139.260.33Laundering-120.74118.59غسيل وتنظيف وكي المالبس

10.6599.21100.891.69Tailoring-91.5681.81التفصيل والخياطة

2.59Repairing of clothes-12.5988.8986.59-76.9867.29اصالح المالبس

100.60110.599.93106.83120.0512.37Footwearاألحذية ومستمزماتيا

100.37110.409.99106.57119.8212.43Footwearاألحذية

143.62146.431.96170.02176.133.59Repairing of footwearاصالح األحذية
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

 7.04Housing services-5.64121.08112.55-114.75108.28المسكن ومستمزماته

0.38House rent-0.22103.51103.12-105.15104.92ايجار المسكن

3.45Maintenance of the house-6.90106.00102.34-106.0798.76صيانة واصالح المساكن

0.36124.92125.130.17Water charges and other services-117.70117.27نفقات المياه والخدمات المتنوعة 

1.09Water charges-0.85123.70122.36-115.34114.36المياه

147.45153.003.76143.83156.979.14Collecting of wastes servicesخدمات جمع النفايات

6.26Cost of cesspit ecacuation-2.8699.1792.96-99.6096.75خدمات النضح لمبواليع

10.68Fuel and electricity-8.62123.27110.11-116.12106.11الكيرباء والمحروقات

9.20Electricity-6.27129.28117.38-121.23113.64الكيرباء

15.29Gas-14.44111.0294.04-110.1794.26الغاز

15.69Fuel oil-15.73117.6999.23-117.7199.20المحروقات السائمة

6.01Solid fuels-6.27115.99109.02-93.6587.77المحروقات الصمبة

 101.90105.373.41106.80111.464.37Furniture & household goods & servicesاألثاث والمفروشات والسمع المنزلية

98.79102.443.69109.34112.693.07Furniture and carpetاألثاث والمفروشات والسجاد

101.93106.804.77110.19115.474.80Furnitureاألثاث والمفروشات

12.80Carpets-5.61102.1189.05-78.0573.67السجاد والموكيت والبسط

 97.98102.804.92103.65108.764.93Household textilesالمنسوجات المنزلية

102.27107.515.12104.18113.398.85Household appliancesاألجيزة المنزلية

104.23109.555.10104.15114.019.47Household appliancesاألجيزة المنزلية الرئيسية

94.7599.695.21104.41108.393.81Small electric household appliancesأجيزة منزلية كيربائية صغيرة

62



PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

100.43107.627.16106.20113.987.32Household utencilsأواني وأدوات منزلية

100.43107.627.16106.20113.987.32Household utencilsأواني وأدوات منزلية

1.47Home equipment-124.79125.500.57113.13111.47عدد منزلية

1.47Home equipment-124.79125.500.57113.13111.47عدد منزلية يدوية

105.21105.280.07106.96108.591.53Household operationsسمع وخدمات منزلية غير معمرة 

0.23106.58107.791.14Household operations-105.44105.20سمع منزلية غير معمرة

103.12106.102.88109.93114.874.49Medical careالخدمات المنزلية

115.46116.671.05120.19121.771.32Medical careالخدمات الطبية

110.26112.041.61115.84116.590.65Medical products and equipmentالمنتجات والمعدات الطبية

108.36110.101.61113.56113.610.04Medical and pharmaceutical productsالمنتجات الطبية والصيدالنية

 120.36123.762.83121.09124.492.81Medical products varietyمنتجات طبية متنوعة

0.12135.27139.252.94Medical devices and equipment-120.86120.72األجيزة والمعدات الطبية

121.04122.240.99125.36127.401.63Foreign medical servicesالخدمات الطبية الخارجية

115.66116.991.15122.94124.701.43Services doctorsخدمات األطباء

141.23141.440.15138.49139.380.64Dental servicesخدمات عيادات األسنان

108.89110.891.84115.32119.213.37A variety of medical servicesخدمات طبية متنوعة

119.82119.890.06121.92124.472.09Hospital servicesخدمات المستشفيات

119.82119.890.06121.92124.472.09Hospital servicesخدمات المستشفيات

100.81102.141.32100.68102.581.89Government hospital servicesخدمات المستشفيات الحكومية

0.03123.57126.172.10Private hospitals-121.41121.38خدمات المستشفيات الخاصة
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

1.01Transport and communication-1.00102.19101.15-103.25102.22النقل والمواصالت

98.51106.598.2099.95109.609.66Personal transport equipmentوسائل النقل الشخصية

99.60107.918.3499.87109.619.75Carsسيارات الصالون

 65.4566.561.70108.33109.250.85Cyclingدراجات ىوائية

11.31Operation of personal transport equipment-10.45116.16103.02-115.29103.25تشغيل وسائط النقل

93.34100.097.23108.08124.9815.64Tires and parts & accessoriesاالطارات وقطع الغيار

14.37Gaxoline & other fuel-14.33116.88100.08-117.24100.44المحروقات وزيوت التشحيم

10.96Personal car repair-4.18130.78116.44-115.29110.48اصالح السيارات الشخصية

0.26Other services for personal transport vehicles-0.12107.94107.66-112.98112.85خدمات أخرى لسيارات النقل الشخصية

98.17100.322.1997.5497.940.41Purchased transportخدمات النقل العامة

1.20Land transport of passengers-98.9599.590.6596.1795.01النقل البري لمركاب

96.57101.845.46100.30103.823.51Air transport servicesخدمات النقل الجوي

1.95Communication-2.1097.3895.48-97.8095.74االتصاالت

1.95Communication-2.1097.3895.48-97.8095.74االتصاالت

6.79Telephone & fax-9.5886.3680.50-84.4276.33أجيزة الياتف والفاكس

1.53Telephone and fax services and lightning-1.4598.4696.96-99.1597.71خدمات الياتف والفاكس والبرق

100.11102.222.11102.48105.563.01Recreational, cultural goods & servicesالسمع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.58106.40109.412.82Recreational goods-103.91103.31السمع الترفييية

0.36Receivers devices-0.5783.7883.47-90.0789.55أجيزة االستقبال والتسجيل 

131.69136.663.78121.47132.088.73Other recrational activitiesأجيزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

0.79122.55127.624.14Data processing devices-113.38112.48أجيزة معالجة البيانات

105.79115.058.74110.91118.216.58Materials and other entertainment devicesمواد وأجيزة ترفييية أخرى

106.03116.549.91109.86118.347.72Games and toysألعاب ولعب أطفال

70.0678.3911.8978.7087.1610.74Goods and materials for sportسمع ومواد لمرياضة

104.65105.520.83117.28117.720.38Food petsأغذية الحيوانات المنزلية

 10.53Leisure and cultural services-4.6375.9067.91-90.1585.98الخدمات الترفييية والثقافية

 10.53Cultural services-4.6375.9067.91-90.1585.98الخدمات الثقافية

 100.77104.513.71108.38114.655.78Newspapers, magazines, books, stationeryالجرائد والمجالت والكتب والقرطاسية

 112.29114.532.00118.15127.017.50Booksالكتب

 105.18108.322.99106.88111.724.54Newspapers and magazinesالصحف والمجالت

119.81124.393.82151.14156.923.82Various publicationsمطبوعات متنوعة 

 95.2699.694.65104.71110.155.19Stationery and drawing instrumentsقرطاسية وأدوات رسم

115.21120.954.98118.90127.176.95Educationخدمات التعميم

115.21120.954.98118.90127.176.95Educationالتعميم

120.85133.6310.58129.65143.3010.53School feesوما قبمو (أالساسي)التعميم االبتدائي 

 110.07113.723.32100.85107.426.51Secondary educationالتعميم الثانوي 

 117.26117.410.13151.18158.054.55Post-secondary education before universityتعميم بعد الثانوية وقبل الجامعة

 114.00118.323.78115.83122.876.08University educationالتعميم الجامعي

2.00Other education services-3.47111.06108.84-112.12108.23خدمات تعميم متنوعة
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفمسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في فمسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

119.20121.912.27129.01130.341.03Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 119.20121.912.27129.01130.341.03Catering and cafesخدمات المطاعم والمقاىي

 113.23115.351.87121.74123.491.44Restaurantsالمطاعم

 140.53145.323.41150.48150.560.06Cafesالمقاىي

117.01118.221.03115.93119.603.17Miscellaneous goods and servicesسمع وخدمات متنوعة

1.22Personal care-1.64105.27103.98-105.70103.96العناية الشخصية

 2.51Hairdressing and beauty salons-1.29124.17121.06-112.31110.87صالونات التجميل والحالقة

 4.9690.2290.800.65Personal care appliances-91.2086.67األجيزة الكيربائية لمعناية الشخصية

1.09Goods for personal care-1.45103.19102.06-105.82104.29سمع الخدمات  الشخصية

105.38106.120.70109.70110.590.81Other personal goodsسمع شخصية متنوعة

 0.09Jewellery and watches-105.89106.260.35106.21106.12المجوىرات والساعات

 103.81105.691.82122.41126.883.64Other miscellaneous goodsسمع متنوعة أخرى

 120.97128.015.82122.00139.9714.73Insuranceالتأمين

 125.10134.067.16127.71152.5719.47Health Insuranceالتأمين الصحي

 105.77105.770.00107.13107.130.00Secure communicationsتأمين المواصالت

 158.04168.246.45140.88150.947.15Financial Servicesالخدمات المالية

 1.07Other services-2.30114.57113.34-112.58109.98الخدمات األخرى

ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمتو إســرائيل عنـوة بعيــد احتالليــا لمضــفة الغربيــة * بيانات الضفة الغربية
.1967فــي عــام 

The data of  West Bank* doesn't include that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 

Israel following its occupation of the West Bank in 1967.
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

103.14104.971.77113.65114.020.33All Items Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهمك

103.34104.421.05109.57112.212.41Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

104.49106.011.45110.72113.702.69Foodالمواد الغذائية

7.81110.06112.081.84Cereals and its products-100.1992.36الحبوب ومنتجاتيا

0.66Meat and poultry-100.33107.467.10104.70104.01المحوم والدواجن

96.04109.7214.24109.82114.043.85Meatالمحوم

7.39Poultry-0.2097.9190.67-105.15104.93الدواجن

2.11Fish-4.59126.97124.29-93.0988.81األسماك

1.94114.58115.871.13Milk products and eggs-115.17112.94منتجات األلبان والبيض

1.04Milk-114.17115.711.35115.45114.25الحميب

115.73118.872.72115.58118.112.18Milk productsمنتجات الحميب

12.77106.49114.837.83Eggs-115.12100.42البيض

1.81Oils and fats-104.97109.784.5877.0175.61الزيوت والدىون

1.90Vegetable oils-105.11109.954.6175.4173.98الزيوت النباتية

0.13Fats-100.98104.883.86125.10124.94الدىون

4.86120.77133.7710.77Fruits-106.94101.74الفواكو 

9.14130.19139.917.46Fresh fruit-111.23101.06الفواكو الطازجة

95.66105.9810.7886.6787.871.39Dried fruitsالفواكو المجففة

91.20103.2513.21103.64124.8220.44Nutsالمكسرات

 126.96128.220.99153.48168.9310.07Tinned fruitالفواكو المعمبة

2015، 2014 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في قطاع غزة والقدس : 14 جدول 

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

Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

Major and Sub Groups of Expenditure أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

110.47119.318.00121.37130.377.41Vegetablesالخضروات

122.48143.3417.04135.17149.6410.70Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

9.71Frozen vegetables-91.1493.442.5282.3074.31الخضروات المجمدة

1.37Dried vegetables-7.01100.5599.17-94.4987.87الخضروات المجففة

4.81106.18106.180.00Dried pluses-91.2686.87البقول المجففة

25.0186.55100.1015.67Potatoes and other tubers-91.7268.79الدرنيات

95.2299.974.9894.7896.802.13Caned vegetablesخضروات خضراء معمبة

13.58Caned pulses-9.13108.1393.44-93.0584.56بقول معمبة

1.49121.37127.014.65Sugar and sugar products-103.53101.99السكر والمنتجات السكرية

112.33118.195.22114.35120.165.08Spices, salt and other  foodsالتوابل والممح واألغذية األخرى

109.40110.170.71136.40136.730.24Spicesالتوابل

7.81Table salt-100.52127.2826.6377.3771.32الممح

116.04122.795.82106.02115.038.50Other productأغذية أخرى

0.31Non- alcoholic bevarages-3.4099.5399.22-92.2289.09المشروبات غير الكحولية

3.02Tea, coffee and cocoa-107.03108.241.1497.1194.18الشاي والبن والكاكاو

5.88Tea-82.9984.441.7599.3093.47الشاي 

2.62Coffee-129.01130.240.9696.5293.99القيوة

6.39116.79134.5115.17Cocoa-91.7785.91الكاكاو

5.07100.51101.270.76Mineral water and soft drink-87.7683.32المياه المعدنية والمشروبات المرطبة 

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups 

of Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups 

of Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

119.89139.3616.24155.98165.406.04Alcoholic beverages & Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

133.82137.712.90Alcoholic beverages......المشروبات الكحولية

134.29137.532.42Alcoholic beverages......الخمور

132.75138.134.05Beer......البيرة

119.89139.3616.24156.20165.686.07Tobacco productsمنتجات التبغ

119.89139.3616.24156.20165.686.07Cigarettes & Cigar and Tobacco productsالسجائر والسيجار ومنتجات التبغ

119.82140.3217.10154.54163.315.67Cigarettesالسجائر

21.76268.28326.2421.60Tobacco products-123.0996.31منتجات التبغ األخرى

84.2787.133.40120.70123.412.25Textiles, clothing & footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

84.8487.513.15122.91124.241.08Textiles & clothingاألقمشة والمالبس

2.59136.31156.8815.09Textiles-86.0883.85األقمشة

86.6489.503.30124.18125.350.94Ready made Garmentsالمالبس الجاىزة

 56.4771.4926.5987.5898.8612.88Other  clothesمالبس أخرى

3.78Tailoring, repairingand cleaning of clothes-16.44103.4599.54-75.9463.46تنظيف وخياطة واصالح المالبس

2.97Laundering-17.94107.06103.88-75.1961.70غسيل وتنظيف وكي المالبس

6.23Tailoring-17.0297.2791.20-85.7771.17التفصيل والخياطة

16.25111.82114.142.07Repairing of clothes-73.3761.45اصالح المالبس

81.5185.294.63113.80120.846.19Footwearاألحذية ومستمزماتيا

81.1084.954.75113.67120.686.16Footwearاألحذية

2.61155.81173.8811.59Repairing of footwear-120.85117.70اصالح األحذية
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
Percent 

Change %
20142015

Percent 
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2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups 

of Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

 4.17Housing services-3.67120.79115.75-102.6198.85المسكن ومستمزماته

0.71House rent-103.93105.111.13109.89109.11ايجار المسكن

11.96151.12154.852.47Maintenance of the house-101.1189.01صيانة واصالح المساكن

1.60Water charges and other services-1.31123.31121.33-103.20101.85نفقات المياه والخدمات المتنوعة 

1.81Water charges-0.17123.58121.34-97.1696.99المياه

8.00100.00117.3617.36Collecting of wastes services-156.25143.75خدمات جمع النفايات

100.00100.000.00100.51121.5920.97Cost of cesspit ecacuationخدمات النضح لمبواليع

8.03Fuel and electricity-4.72129.61119.20-102.3397.50الكيرباء والمحروقات

9.18Electricity-105.64106.380.70129.30117.43الكيرباء

3.12Gas-14.62132.25128.12-106.4890.91الغاز

16.07Fuel oil-15.69117.9398.98-117.6999.22المحروقات السائمة

9.88Solid fuels-6.44140.16126.32-75.8770.98المحروقات الصمبة

 91.8193.031.33112.88120.646.87Furniture & household goods & servicesاألثاث والمفروشات والسمع المنزلية

79.1581.152.52103.99120.4415.82Furniture and carpetاألثاث والمفروشات والسجاد

84.4986.812.75105.84124.9718.08Furnitureاألثاث والمفروشات

7.47Carpets-56.8457.491.1488.0881.50السجاد والموكيت والبسط

 85.3890.315.76113.53115.691.91Household textilesالمنسوجات المنزلية

94.4094.640.26121.13128.976.47Household appliancesاألجيزة المنزلية

2.61120.15127.135.81Household appliances-99.2196.61األجيزة المنزلية الرئيسية

86.3791.355.76126.23138.559.76Small electric household appliancesأجيزة منزلية كيربائية صغيرة
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2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups 

of Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

90.8797.457.25102.58111.578.76Household utencilsأواني وأدوات منزلية

90.8797.457.25102.58111.578.76Household utencilsأواني وأدوات منزلية

3.25Home equipment-121.33126.964.64209.42202.61عدد منزلية

3.25Home equipment-121.33126.964.64209.42202.61عدد منزلية يدوية

2.45107.21109.712.33Household operations-102.0799.57سمع وخدمات منزلية غير معمرة 

2.49106.78108.631.73Household operations-103.40100.83سمع منزلية غير معمرة

1.95112.45123.069.44Medical care-86.7985.09الخدمات المنزلية

0.89113.67122.417.69Medical care-98.9098.02الخدمات الطبية

94.1997.964.00108.05116.768.06Medical products and equipmentالمنتجات والمعدات الطبية

95.0599.494.68103.83113.649.45Medical and pharmaceutical productsالمنتجات الطبية والصيدالنية

 1.86Medical products variety-89.4593.474.50112.23110.14منتجات طبية متنوعة

13.40134.70137.041.73Medical devices and equipment-76.9766.66األجيزة والمعدات الطبية

4.87151.63174.3915.01Foreign medical services-99.6594.80الخدمات الطبية الخارجية

90.5590.950.4489.0695.317.01Services doctorsخدمات األطباء

16.19193.64232.6320.14Dental services-128.61107.80خدمات عيادات األسنان

2.37108.61112.213.31A variety of medical services-94.3992.15خدمات طبية متنوعة

10.59100.52100.730.21Hospital services-115.02102.85خدمات المستشفيات

10.59100.52100.730.21Hospital services-115.02102.85خدمات المستشفيات

99.72100.000.28112.73112.920.16Government hospital servicesخدمات المستشفيات الحكومية

12.10100.00100.210.21Private hospitals-117.53103.31خدمات المستشفيات الخاصة
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20142015
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Change %
20142015

Percent 

Change %

2015، 2014حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهمك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups 

of Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

6.50Transport and communication-95.78110.3815.24119.79112.00النقل والمواصالت

7.46Personal transport equipment-91.89100.058.8896.7089.49وسائل النقل الشخصية

7.62Cars-99.87109.619.7596.5789.21سيارات الصالون

 55.2956.191.64121.48142.8817.62Cyclingدراجات ىوائية

9.45Operation of personal transport equipment-6.22124.31112.56-91.6585.95تشغيل وسائط النقل

4.6888.6888.720.04Tires and parts & accessories-78.8275.14االطارات وقطع الغيار

14.30Gaxoline & other fuel-14.15118.54101.59-115.6799.30المحروقات وزيوت التشحيم

0.06155.88157.220.86Personal car repair-65.9165.87اصالح السيارات الشخصية

106.99106.980.00129.19129.190.00Other services for personal transport vehiclesخدمات أخرى لسيارات النقل الشخصية

97.69118.8721.68121.70124.862.59Purchased transportخدمات النقل العامة

104.10129.9324.82131.24133.992.10Land transport of passengersالنقل البري لمركاب

82.8493.2212.53100.03104.114.08Air transport servicesخدمات النقل الجوي

1.12Communication-3.01100.9399.80-96.9994.07االتصاالت

1.12Communication-3.01100.9399.80-96.9994.07االتصاالت

6.79Telephone & fax-13.8686.7280.83-81.3670.08أجيزة الياتف والفاكس

0.86Telephone and fax services and lightning-1.68101.69100.82-99.3297.65خدمات الياتف والفاكس والبرق

96.0997.321.28104.90105.820.88Recreational, cultural goods & servicesالسمع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.12Recreational goods-5.4387.2887.17-104.5998.91السمع الترفييية

5.1885.2993.529.65Receivers devices-98.6193.50أجيزة االستقبال والتسجيل 

3.20Other recrational activities-13.36161.05155.89-154.12133.52أجيزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي
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Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups 

of Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

13.60Data processing devices-5.4983.0071.71-107.67101.76أجيزة معالجة البيانات

92.59107.5416.14111.09115.814.25Materials and other entertainment devicesمواد وأجيزة ترفييية أخرى

95.71112.2217.25112.96118.094.54Games and toysألعاب ولعب أطفال

51.2963.4923.7872.7372.730.00Goods and materials for sportسمع ومواد لمرياضة

68.2370.693.6190.1490.140.00Food petsأغذية الحيوانات المنزلية

 0.16Leisure and cultural services-2.0899.4799.31-100.8898.78الخدمات الترفييية والثقافية

 0.16Cultural services-2.0899.4799.31-100.8898.78الخدمات الثقافية

 87.5889.101.74135.76136.440.51Newspapers, magazines, books, stationeryالجرائد والمجالت والكتب والقرطاسية

 3.12175.39175.390.00Books-96.8393.81الكتب

 2.13Newspapers and magazines-128.79138.477.5192.7790.80الصحف والمجالت

100.76104.613.82100.76104.613.82Various publicationsمطبوعات متنوعة 

 82.6786.114.16116.25118.672.08Stationery and drawing instrumentsقرطاسية وأدوات رسم

107.34109.061.60116.84117.240.35Educationخدمات التعميم

107.34109.061.60116.84117.240.35Educationالتعميم

98.05115.3917.69101.44102.000.55School feesوما قبمو (أالساسي)التعميم االبتدائي 

 0.27Secondary education-111.24114.372.82123.65123.31التعميم الثانوي 

 4.29100.00100.000.00Post-secondary education before university-97.0292.86تعميم بعد الثانوية وقبل الجامعة

 0.08129.83130.610.60University education-108.95108.87التعميم الجامعي

4.12Other education services-9.2699.6395.52-114.03103.47خدمات تعميم متنوعة
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نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي
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Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percentage Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups 

of Expenditure, 2014, 2015

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهمك

Major and Sub Groups of Expenditure

101.33106.274.87108.09110.832.54Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 101.33106.274.87108.09110.832.54Catering and cafesخدمات المطاعم والمقاىي

 1.17Restaurants-102.03105.703.60101.75100.56المطاعم

 92.59113.3422.42124.20136.9310.25Cafesالمقاىي

1.52100.91102.771.85Miscellaneous goods and services-124.13122.25سمع وخدمات متنوعة

3.26101.71102.570.84Personal care-104.60101.20العناية الشخصية

 2.56Hairdressing and beauty salons-88.5490.362.06124.60121.41صالونات التجميل والحالقة

 20.7394.28104.0410.35Personal care appliances-91.2172.30األجيزة الكيربائية لمعناية الشخصية

2.8096.6197.360.77Goods for personal care-108.04105.02سمع الخدمات  الشخصية

1.28Other personal goods-93.8694.660.86101.79100.48سمع شخصية متنوعة

 4.80Jewellery and watches-105.35108.563.05103.8898.89المجوىرات والساعات

 7.0097.34103.866.70Other miscellaneous goods-67.4862.76سمع متنوعة أخرى

 124.78124.780.00101.29101.290.00Insuranceالتأمين

 125.00125.000.00100.00100.000.00Health Insuranceالتأمين الصحي

 103.31103.310.00102.20102.200.00Secure communicationsتأمين المواصالت

 171.11181.335.97101.28115.4213.95Financial Servicesالخدمات المالية

 10.54100.49103.122.62Other services-112.39100.54الخدمات األخرى

 Jerusalem J1**: Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following.1967تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام **: J1القدس

its occupation of the West Bank in 1967.
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فمسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 

Strip

Jerusalem 

J1**

Palestine

Riceاألرز

16.3511.0016.1913.03Pack/1kgUSAUncle benzLong grain profiled rice كغم1/باكيتأميركاأنكل بنزأرز حبة  طويمة

135.80142.58138.25136.73Sack/25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled rice كغم25/كيسُأسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة

7.407.889.467.55Pack/1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled rice كغم1/باكيتُأسترالياشقحةأرز حبة قصيرة

Flourالطحين

153.48147.67178.92149.99Sack/60kgIsraelZeroHaifa white flour كغم60/كيساسرائيلزيروطحين أبيض حيفا

Breadالخبز

3.992.735.003.831kgLocalWhite bread كغم1محميخبز أبيض كماج

Qurshallah and Cakeالقرشمة والكعك

10.1010.4717.6710.721kgLocalQurshallah bars with sesame كغم1محميقرشمة بسمسم أصابع

Oriental desertsحمويات شرقية

31.9521.5656.0029.161kgLocalNablus fine kunafa كغم1محميكنافو ناعمة نابمسيو

61.7045.0064.0655.591kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio كغم1محميبقالوة محشية بفستق حمبي

Biscuitsالبسكويت

10.458.1811.759.27Pack/24 pieceLocalAli BabaWafer biscuits with chocolate & milk قطعة24/باكيتمحميعمي بابابسكويت ويفر بالشوكوالتو والحميب

3.743.066.863.49Pack/200 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuits with chocolate غم200/باكيتاسرائيلعميتبسكويت ويفر محشي بالشوكوالتو

barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 2.852.174.172.534 أصابع4بريطانياكيت كاتبسكويت مطمي بالشوكالتو

 Macaroniالمعكرونة

3.824.016.173.99Pack/250 gmIsraelOsemThin macaroni No. (3) غم250/باكيتاسرائيلاوسم(3)معكرونة رفيعة نمره 

2.423.002.852.76Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taLong macaroni غم350/باكيتمحميأبو عيطةمعكرونة طويمة

Noodlesالشعيرية

2.383.002.602.51Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. (0) غم350/باكيتمحميأبو عيطة(0)شعيرية رفيعة نمره 

4.674.676.244.70Pack/250 gmIsraelOsemThin noodles غم250/باكيتاسرائيلاوسمشعيرية رفيعة

Semolinaسميد

4.414.785.004.58Pack/1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina (A) كغم1/باكيتاسرائيلحيفا(أ)سميد خشن صنف 

2015المتوسط السنوي ألسعار المستيمك لسمع مختارة في المناطق الفمسطينية، : 15جدول 

Table 15: Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2015 

المنشأ Item Descriptionالوحدةوصف السمعة

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيمي

Brandالماركة Origin Unit
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فمسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 

Strip

Jerusalem 

J1**

Palestine

Crushed green wheatفريكة

10.4210.1311.3310.441kgLocalDry unpacked crushed green wheat كغم1محميفريكة ناشفة مجروشة حمل

Starchالنشا

5.885.337.715.65Pack/1kgIsraelSoft white starch كغم1اسرائيلأبيض- نشا ناعم 

Cereal preparationحبوب أطفال

 22.0622.6124.9622.60Tin/400 gmEnglandSearlakCereal preparation غم400/عمبةبريطانياسيرالكحبوب أطفال بالقمح

 16.4625.1743.2922.84Tin/200 gmIsraelMatirnaCereal preparation غم200/عمبةاسرائيلماتيرناحبوب لمرضع

Cereal breakfastحبوب افطار

21.0617.6521.7521.05Tin/700 gmPolandNestleCereal breakfast - cornflakes غم700/عمبةبولندانستموكورن فميكس- حبوب االفطار 

Meatالمحوم

Fresh meatلحوم طازجة

74.3368.4775.4673.211kgLocalFresh goat meat with bones كغم1محميلحم غنم مع العظم طازج

56.9451.5858.8154.581kgLocalFresh beef meat كغم1محميلحم عجل طازج

Fresh poultryدواجن طازجة

15.7315.7719.1715.881kgLocalFresh chicken without feathers كغم1محميدجاج طازج دون الريش

Fresh fishاألسماك الطازجة

40.3122.6957.0027.221kgLocalFresh fish - mulateh كغم1محميسمك مميطة وسط طازج

32.2925.3143.2927.301kgLocalFresh fish - puri كغم1محميسمك بوري طازج

Frozen fishأسماك مجمدة

14.9712.0419.7114.001kgLocalFrozen fish - bakla كغم1محميسمك بقال مجمد

Tinned fishأسماك معمبة

 4.644.645.004.66Tin/115 gmPortugalShoqhaSardine غم115/عمبةالبرتغالشقحةسردين أبو شنب

6.096.106.976.14Tin/100 gmThailandMarinaTinned tuna fish غم100/عمبةتايالندماريناسمك تونا معمب

Dairy products and eggsمنتجات األلبان والبيض

Fresh milkحميب طازج

7.288.007.507.45Tin/1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fat كغم1/عمبةاسرائيلتنوفادسم%  3حميب مبستر 

Powdered milkحميب مجفف

98.2494.6399.5196.15Can/2.5 kgFranceNidoPowdered milk كغم2.5/عمبةفرنسانيدوحميب  مجفف

 37.4433.0337.9436.03Can/400 gmIrlandaS26 GoldPowdered milk غم400/عمبةايرلنداGoldS26 Goldحميب مجفف لألطفال 

BrandItem Descriptionوصف السمعة

2015المتوسط السنوي ألسعار المستيمك لسمع مختارة في المناطق الفمسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2015  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيمي

UnitOriginالوحدةالمنشأالماركة
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BrandItem Descriptionوصف السمعة
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Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2015  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيمي

UnitOriginالوحدةالمنشأالماركة

Dairy productsمنتجات الحميب

Yogurtلبن

2.591.283.082.25Tin/200 gmIsraelTnovaYogurt غم200/عمبةاسرائيلتنوفالبن عادي شمينت

Labanehلبنة

8.007.9413.638.49Sack/500 gmLocalJunaidiLabanehغم500/كيسمحميالجنيديلبنة عادية

Cheeseالجبن

10.2814.0014.8912.57Sack/500 gmNetherlandYellow cheese غم500/باكيتىولنداجبنة صفراء

26.0918.8325.0024.411kgLocalWhite boiled goat cheese كغم1محميجبنة غنم بيضاء مغمية

10.734.0012.337.02France غم200/عمبةفرنساالفاش كيريجبنة مثمثات
Lavash 

keree
Cheese

Other dairy productsمنتجات األلبان األخرى

Pack/100 gmIsraelTnovaButter 4.443.834.564.30 غم100/ باكيتاسرائيلتنوفازبدة

Eggالبيض الطازج

eggLocalChicken egg 17.0313.3325.5515.7230 بيضة30محميبيض دجاج طازج

Oils and fatsالزيوت والدىون

Vegetable oilsالزيوت النباتية

Olive oilزيت زيتون

27.7534.1429.7529.701kgLocalOlive oil كغم1محميزيت زيتون

Corn oilزيت الذرة

24.7024.5829.9224.95Can/3 liter لتر3/عمبةالسعوديةالعافيةزيت ذره
Saudi 

Arabia
AlafeaCorn oil

22.8623.0728.3123.15Can/3 literNetherlandAlsafeeCorn oil لتر3/عمبةىولنداالصافيزيت ذره

Fatsالدىون

26.4915.7931.6722.83Can/2 kgLocalGazalleVegetable fat كغم2/عمبةمحميالغزالسمنة نباتية

Fruits and vegetablesالفواكو والخضروات

Fruitsالفواكو

Fresh fruitالفواكو الطازجة

Orangeالبرتقال

3.783.794.773.821kgLocalBig size orange كغم1محميبرتقال كبير الحجم أبو صره
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Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2015  
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UnitOriginالوحدةالمنشأالماركة

Lemonالميمون

4.333.555.313.941kgLocalYellow lemon كغم1محميليمون حامض أصفر

Kalamantinaالكممنتينا

 3.742.704.293.261kgLocalMedium size kalamentina كغم1محميكممنتينا متوسطة الحجم

Other fruitsحمضيات أخرى

4.212.936.354.221kgLocalpummello كغم1محميبوممي

Bananaالموز

5.564.466.335.081kgLocalMedium size banana كغم1محميموز متوسط الحجم

5.754.446.515.171kgIsraelBig size banana كغم1اسرائيلموز كبير الحجم

Applesالتفاح

6.424.807.585.791kgIsraelRed apple كغم1اسرائيلتفاح أحمر

Grapesالعنب

9.786.7010.668.811kgIsraelGrapes white كغم1اسرائيلعنب أبيض حمواني حبة طويمة

7.435.4411.006.921kgLocalGrapes black كغم1محميعنب أسمر عادي

Water melonالبطيخ

3.812.413.603.241kgIsraelStriped water melon كغم1اسرائيلبطيخ مخطط

Sweet melonالشمام

4.093.213.483.651kgIsraelMelon كغم1اسرائيلشمام

Plumsجرانق- البرقوق

6.764.199.506.201kgLocalPlums, red كغم1محميأحمر معطر- برقوق

Dried fruitالفواكو المجففة

27.6520.2531.9425.731kgTurkeyRaisins كغم1تركيزبيب

24.7714.4325.1120.66Pack/1kgIsraelDates كغم1/باكيتاسرائيلتمر

Nutsالمكسرات

Pistachioفستق حمبي

64.6657.1579.3161.441kgLocalUnhusked roasted pistachio كغم1محميفستق حمبي بقشره محمص

Peanutفستق سوداني

24.1311.6038.7116.931kgLocalRoasted peanut كغم1محميفستق سوداني مقشره

Walnutجوز

27.1931.1164.5830.971kgIsraelUnpacked husked walnut كغم1محميجوز بقشره حبة كروية
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Almondsلوز

64.0357.2774.3362.371kgLocalRoasted husked salted almonds كغم1محميلوز مقشر مالح محمص

Seedsالبزر

37.0940.3544.0939.471kgLocalRoasted water melon seeds كغم1محميبزر بطيخ محمص

Assorted nutsمكسرات مشكمة

54.1956.0065.8455.691kgLocalAssorted nuts كغم1محميمكسرات مشكمة

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

Tomatoالبندوره

5.384.296.024.961kgLocal Large size tomato كغم1محميبندوره عناقيد حب كبير

4.372.514.633.631kgLocalGreen house tomato كغم1محميبندوره حماموت

Dry onionبصل ناشف

3.062.023.062.451kgLocalLocal dry onion كغم1 محميبصل ناشف بمدي

2.812.102.952.401kgIsraelDry onion كغم1اسرائيلبصل ناشف

Garlicثوم

15.8813.4417.7114.581kgLocalLocal dry garlic كغم1محميثوم ناشف بمدي

17.0113.2617.9214.971kgIsraelDry garlic كغم1اسرائيلثوم ناشف

marrow كوسا

5.982.899.155.081kgLocalSmall marrow كغم1محميكوسا لممحاشي صغير الحجم

Eggplantباذنجان

3.982.326.053.321kgLocalLarge eggplant كغم1محميباذنجان عجمي كبير الحجم

Okraباميو

19.3122.8023.7121.711kgLocalGreen okra كغم1محميبامية خضراء

Beansفاصولياء

10.865.0813.0210.011kgLocalGreen beans كغم1محميفاصولياء خضراء

Jew's mallowالمموخيو

20.0017.6622.3518.501kgLocalGreen Jew's mallow كغم1محميمفرطة- مموخية خضراء 

Green pepperفمفل أخضر

6.255.767.216.001kgLocalHot green pepper كغم1محميفمفل أخضر حار

5.524.687.655.101kgLocalGreen pepper كغم1محميفميفمة خضراء
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Spinachسبانخ

6.652.3010.295.141kgLocalSpinach كغم1محميسبانخ

Cauliflowerزىرة

4.512.156.724.301kgLocalCauliflower كغم1محميزىرة عادية

Cabbageممفوف

3.872.174.993.321kgLocalWhite cabbage كغم1محميممفوف أبيض

Cucumberخيار

4.092.124.343.351kgLocalGreenhouse cucumber كغم1محميخيار حماموت

Lettuceخس

  4.181.573.993.401kgLocalMedium size lettuce كغم1محميمتوسطة الحجم- حبة - خس 

Carrotجزر

2.941.743.792.441kgLocalCarrot كغم1محميجزر

3.972.424.823.311kgIsraelCarrot كغم1اسرائيلجزر

Potatoبطاطا عادية

3.401.834.122.751kgLocalMedium size potato كغم1محميبطاطا حبة متوسطة الحجم

2.581.772.752.241kgIsraelMedium size potato كغم1اسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم

Tomato pasteرب بندوره

5.145.245.005.18Can/580 gmIsraelEliteTomato pasteغم580/عمبةاسرائيلعميترب بندوره

Frozen vegetablesخضروات مجمدة

Frozen sweet peasبازيالء مجمدة

10.767.5010.008.83Sack/800 gmIsraelFrozen green sweet peas غم800/كيساسرائيلبازيالء خضراء مجمدة

Frozen green beansخضروات خضراء مجمدة

10.817.5610.0010.11Sack/800 gmIsraelFrozen green vegetables غم800/كيساسرائيلخضروات خضراء مجمدة

Other frozen vegetablesخضروات أخرى مجمدة

8.946.298.677.10Sack/400 gmIsraelFrozen green okra غم400/كيساسرائيلباميو خضراء مجمدة

Dried beanبقول مجففة

Lentilsعدس حب

7.265.5010.036.451kgLocalLentils كغم1محميعدس حب

Crushed lentilsعدس مجروش

7.775.9410.196.781kgTurkeyCrushed lentils كغم1تركياعدس مجروش
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Chick beansحمص حب

8.456.2611.226.951kgTurkeyChick beans كغم1تركياحمص حب

Fava beansفول حب

6.414.319.864.641kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans كغم1تركيافول حبة صغيرة

Dry beansفاصولياء ناشفة

11.047.5113.998.741kgTurkeyLarge dry beans كغم1تركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة

Dried vegetablesخضروات مجففة

Dried Jew's mallowمموخية مجففة

20.957.0018.0019.431kgLocalCrushed and dry Jew's mallow كغم1محميمموخية مطحونة منشفة

Tinned legumesبقول معمبة

Fava beans (tinned)فول حب معمب

3.462.154.082.89Can/380 gmEgyptHarvestSmall Fava beans (tinned) غم380/عمبةمصريىارفستفول حبة صغيرة معمب

Chick beans (tinned)حمص حب عمب

4.434.504.914.49Can/500 gmJordanAl-kaseehMedium chick beans (tinned) غم500/عمبةاألردنالكسيححمص حبة عادية وسط

Sugar and Confectioneryالسكر والمنتجات السكرية

Sugarالسكر

3.603.504.943.56Pack/1kgHolandaFine white sugar كغم1/ باكيتىولنداسكر أبيض ناعم

125.75141.42141.92134.52Sack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugar كغم50/كيسبريطانياكريستالسكر ابيض

Halvahحالوة طحينية

17.1118.9922.1017.94Can/700 gmIsraelAl- HilalHalvah غم700/عمبةاسرائيلالياللحالوة طحينية عادي

Chocolateالشوكوالتو

53.6356.0858.6854.82Pack/900 gmEnglandMackintoshChocolate غم900/عمبةبريطانياماكنتوششكوالتو عادية

23.7630.0024.7825.95Pack/510 gmBrazilBon bonChocolate غم510/باكيتالبرازيلبون بونشكوالتو عادية

Tea, coffee & cocoaالشاي والبن والكاكاو

Tea bagsشاي أكياس

bagsEnglandLiptonTea bags 13.3313.5414.3813.48100 كيس100بريطانياليبتونشاي أكياس

Ground coffeeقيوة مطحونة

41.4745.8853.1543.411kgLocalGround coffee كغم1محمي قيوة مطحونة
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'Nescafeنسكافيو

'21.7020.0622.3621.18Can/200 gmFranceNestleNescafe غم200/عمبةفرنسانستمونسكافيو

'23.0027.7422.7924.72Can/200 gmIsraelEliteNescafe غم200/عمبةاسرائيلعميتنسكافيو

Cocoaكاكاو

6.222.799.224.47Can/100 gmLocalAl-zahraaCocoa غم100/عمبةمحميالزىراءكاكاو

Spicesالتوابل

Black pepperفمفل أسود

gmGround black pepper 13.9912.9314.0613.15250 غم250فمفل أسود مطحون

Assorted spicesبيارات مشكمة

gmAssorted meat spices 9.769.6712.009.76250 غم250بيار لحمة مشكل

Table saltممح الطعام

1.681.422.511.59Pack/1kgIsraelFirst tableWhite table salt كغم1/ باكيتاسرائيلفيرست تيبلممح طعام ابيض

Other foodsأغذية أخرى

Thymeالزعتر

"28.1138.6330.0033.141kgLocalGround thyme with spices "A كغم1محمي"أ"زعتر مطحون مع توابل نمره 

Tehinahالطحينة

20.7718.8222.8019.90Tin/900 gmIsraelAl- HilalTehinah غم900/عمبةاسرائيلطحينة اليالل

Mineral waterالمياه المعدنية

2.572.004.172.81Bottle\1.5 literLocalArwaMineral water لتر1.5/عبوةمحميأروىمياه معدنية

2.612.004.082.83Bottle\1.5 literLocalJerichoMineral water لتر1.5/عبوةمحميجيريكومياه معدنية

Soft drinks with sodaالمياه الغازية

2.112.003.422.15Can\ 330 mlLocalCoca colaCola مل330/عمبةمحميكوكا كوالكوال

5.545.006.005.37Bottle\2 literLocalSprite لتر2/عمبةمحميسبرايت

Juiceالعصير

25.8718.3828.0824.48Bottle\4 literLocalAl-zahraaFruit Juice لتر4/عمبةمحميالزىراءعصير فواكو

Cigarettesالسجائر

Local cigarettesالسجائر المحمية

cigarettesLocalImperial 21.0021.0022.4221.0320 سيجارة20/عمبةمحميامبريال
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Imported cigarettesالسجائر المستوردة

cigarettesUSAMarlboroMedium cigarette 25.0024.4231.5025.4120 سيجارة20/عمبةأمريكامارلبوروسجائر عادي

Fabric, clothes & footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

Women clothes fabricأقمشة المالبس النسائية

18.1317.2329.5017.48MeterKoreaPure velvet fabric (115cm width)متركوريا سم عادي115قماش مخمل ساده عرض 

Tricot  wool fiberخيوط صوف تريكو

 5.245.0010.135.18HankEnglandDMCStrands of embroideryطبوبريطانياDMCDMCخيوط لمتطريز 

Total ready made  clothesمالبس جاىزة

85.2351.25149.1779.20TrousersLocalLevisJeans trousersبنطمونمحميليفايسبنطمون جينز

97.2467.92126.0489.47TrousersTurkeyGAPITTICloth trousersبنطمونتركياGAPITTIبنطمون رجالي قماش

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

67.6670.0098.6171.51ShirtTurkeyقميصتركيا
Mens Shirts long sleeve cloth - 70% cotton - 

20% polyester - classic

Total ready made children clothesمالبس أطفال جاىزة

قطن، % 60قميص أطفال كم طويل، 
 بوليستر40%

49.0819.2549.1736.05Shirt Turkeyقميصتركيا
Children shirt long sleeve - 60% cotton, 40% 

polyester

22.7121.1529.5822.49BlouseLocalBlouse for childrenبموزمحميباليز أطفال قطنية

Footwearاألحذية

Shoes for menأحذية رجالية

130.74106.67246.55136.76ShoesLocalNatural leather shoes - classicكندرهمحميكندره رجالي جمد طبيعي كالسيك

73.2983.8981.4977.13SandalLocalNaboliInterlaced sandal for men (natural leather)صندلمحمينابوليصندل رجالي مشبك جمد طبيعي

Foot wear for womenأحذية نسائية

40.5628.4743.9637.42ShoesChinaShoesكندرهصينيكندره عادية

58.0654.86100.1260.55BootChinaSport boot - short neckبوتصينيرقبة قصيرة- بوت رياضة عادي 

 70.5446.11106.3166.53SandalLocalSandal - natural leatherصندلمحميصندل عادي زحاف جمد طبيعي

Footwear for childrenأحذية أطفال

108.0089.72128.33103.16BootChinaSport boot - short neckبوتصينيرقبة قصيرة- بوت رياضة بناتي 

58.6060.5662.7759.54SandalLocalNaboliSandal for boysصندلمحمينابوليصندل والدي مشبك
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Housingالمسكن ومستمزماتو

Electricityالكيرباء

0.530.500.530.52KilowattIsraelElectricity tariffs (1 - 160) Kilowattكيمو وطاسرائيل(160 - 1)تعرفة الكيرباء المنزلي 

0.570.500.570.54KilowattIsraelElectricity tariffs (161 - 250) Kilowattكيمو وطاسرائيل(250 - 161)تعرفة الكيرباء المنزلي 

Gasالغاز

59.0856.36120.6960.60Tank/12 kgLocalPropane tank - fillingكغم12/اسطوانةمحميمعبئة- اسطوانة غاز 

Dieselالسوالر

literIsraelDiesel for heating 5.415.416.575.551 لتر1اسرائيلسوالر لمتدفئة

Keroseneالكاز

literIsraelKerosene 5.415.416.575.421 لتر1اسرائيلالكاز

Waterالمياه

  4.241.104.163.23Cubic meterIsraelWater tariffs (0 - 5) one cubic meterمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (5 - 0)تعرفة المياه 

 4.311.214.513.34Cubic meterIsraelWater tariffs (5.1 - 10) one cubic meterمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (10 - 5.1)تعرفة المياه 

 Furniture, household goodsاألثاث والمفروشات والسمع المنزلية

Furnitureاألثاث

  "6555.655076.3912437.506309.89BedroomLocalBedroom furniture, made of "zanغرفةمحميغرفة نوم قشرة زان 

3101.382129.176000.003094.00BenchesLocalSeven benches suite of woodطقم كنباياتمحمي مقاعد خشبية7طقم كنبايات 

1554.721694.441883.331636.53BuffetLocalBuffet (3 pieces of MDF wood)بوفيومحميMDF قطع  خشب 3بوفيو ساده 

chairsJordanPlastic chairs 160.71222.50237.78196.796 كراسي6األردنكراسي بالستيك

Carpetsالسجاد

194.83100.00329.86153.11PieceTurkeyImpaired nylon carpet 2×  3قطعةتركيا3×2سجاد نايمون محسن 

229.1919.3145.0023.84M2TurkeyTurkalPure moquette, 3milمتركياتركال مل3موكيت سادة سمك 

Blankets and quiltsالبطانيات والمحف

53.2632.9090.8345.99QuiltLocalSummer quilt (polyester cloth)لحافمحميلحاف صيفي قماش بولستير مزدوج

Mattressesالفرشات

516.02542.22800.00540.41Bed mattressLocalSuper sleepBed mattress 190/160 springفرشةمحميسوبر سميب سبرنج160/190فرشة تخت 

Refrigeratorsالثالجات الكيربائية

RefrigeratorCoreaL GRefrigerator 397 litter 3094.612786.583131.992985.06ثالجةكورياأل جي لتر397ثالجة حجم 
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Gas stoves, cookersافران وطباخات الغاز

3122.923122.923261.173135.67stoveItalyGlem Stanlis steel stove 60 cmفرنايطاليا Glem سم60فرن غاز ستانميس ستيل 

Heatersالدفايات

465.88465.88474.67466.53HeaterTurkeyEuropaGaz heaterصوبةتركياEuropaصوبة غاز

Other household appliancesأجيزة منزلية أخرى

 203.60138.68203.60176.76TelephoneChinaPanasonicTelephone deviceتمفونالصينبانسونيكتمفون ال سمكي

170.06142.50192.92148.74VaporChinaPhilipsElectric vapor iron - 2000 wattمكوىالصينفيمبس واط2000-مكوى كيرباء بخار

 114.06100.83193.54114.33FanChinaGold lineLong stick fanمروحةالصينGold line سرعات3مروحة مع قصبو، مؤقت، 

Household utensilsأواني وأدوات منزلية

17.3611.9237.5015.79SetChinaSet of plates (6)طقمالصين( صحون6)طقم صحون زجاج 

366.64359.17492.50374.50CookerBortogalSlamposPressure cooker - 12 literطنجرةبرتغالسالمبوس لتر12حجم -  طنجرة ضغط ستيل 

35.7433.4060.0037.04KettleChinaKettle for tea, 1.5 litersابريقالصين لتر1.5ابريق شاي ستانمس 

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف

litersLocalChlorine 6.127.189.906.824 لتر4/عبوةمحميكمور

7.608.007.607.78Gallon/1kgLocalStarWashing powder كغم1/باكيتمحميستارمسحوق غسيل

Bicyclesدراجات

257.67196.01339.51208.40BicycleChinaB.M.XBicycle, 20 inch diameterدراجةالصينB.M.X انش20دراجة ىوائية قطر 

Accessories for means of transportationتشغيل وسائط النقل

Tiresاالطارات

204.42226.39210.00206.61TireKoreaHan cookSteel tire 14/70/165اطاركورياىان كوك165/ 70/14إطار ستيل 

268.81258.33346.67273.89TireKoreaHan cookSteel tire 14/185اطاركورياىان كوك185/14إطار ستيل 

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار

53.9728.1343.1540.00BreakTurkeyPontoFront Fiat break, 2006 and aboveبريكتركيابونتو فما فوق2006بريك فيات امامي من 

46.4437.6543.6941.78wiperGermanyBush20 inch wipersمساحةالمانيابوش انش20مساحات 

14.4013.5635.0015.98PlatinumJapanPlatinum for Suparuبالتيناليابانبالتين سيارة سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات

literIsrael Excellent gasoline 95 6.116.116.376.171 لتر1اسرائيل ممتاز95بنزين 

literIsrael Diesel 5.415.416.575.701 لتر1اسرائيلسوالر
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015 2015األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

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

Strip

Jerusalem 

J1**

Palestine
BrandItem Descriptionوصف السمعة

2015المتوسط السنوي ألسعار المستيمك لسمع مختارة في المناطق الفمسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2015  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيمي

UnitOriginالوحدةالمنشأالماركة

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 التعميم

Education feesالرسوم التعميمية

Kindergartensرياض أطفال

2267.36512.363891.671840.91YearlyFees for kindergartens - without transportسنويارسوم رياص أطفال بدون مواصالت

Basic educationتعميم أساسي

3037.632716.673358.333037.97YearlyFees for private basic educationسنويارسوم تعميم أساسي خاص

Secondary educationتعميم ثانوي

5927.671982.506083.334229.74YearlyFees for private secondary educationسنويارسوم تعميم ثانوي خاص

Stationeryأدوات تعميمية

Different types of stationeryلوازم تعميمية متنوعة

pencilChinaRubber tipped pencil 12 4.314.334.024.32 اقالم12الصينقمم رصاص مع محاية

6.555.698.096.05penJapanPilotFountain penقمماليابانبايموتقمم حبر سائل

1.050.751.420.87penItalyBICBall - point penقممايطاليابيجقمم حبر جاف

0.500.501.000.51EraserChinaOrpetEraser - medium sizeمحايةالصيناوربتحجم صغير- محاية رصاص 

Copy booksدفاتر

papersLocalJerusalemCopy book 1.551.502.001.5364 ورقة64محميالقدسدفتر عادي

Medical careالخدمات الطبية

General physician visit charge أطباء  عموميون

41.1239.1370.8341.32DetectiveFirst class General chargesكشفيةكشفية طبيب عام أولى

48.4635.24141.2553.21plucking teethNormal teeth plucking outخمع سنخمع أسنان عادي

Medicineاألدوية

tabletsSwitzerlandVoltarin S.R 100gm 14.0713.1618.4214.0110 حبات10/باكيتسويسراخاريجيممغم100فولتارين اللتياب المفاصل 
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فمسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza 
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Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2015  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيمي

UnitOriginالوحدةالمنشأالماركة

tabletsLocalGlokokez 19.9717.6831.7119.87100 حبو100/باكيتمحميجموكوكيز لمسكري

tabletsIsraelTevaGigoxin 50 27.7015.0017.0022.42 حبو50/باكيتاسرائيلتيفاجيجوكسين لمقمب

mlLocalBiet JalaTocebal 100 15.6910.0020.0013.89 مل100/زجاجومحميبيت جاالتوسيبال لمسعال

 tabletIsraelRandeen 20 15.9310.5817.5614.09 حبو20/باكيتاسرائيلراندين لممعدة

24.8520.6324.6723.30DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس أوتيك ألمراض األذن

tabletsGermanyMekrogenonpill 21 32.8935.5512.4632.58 حبو21/باكيتالمانياميكروجنونحبوب منع الحمل

Recreational, cultural goods & servicesالسمع والخدمات الترفييية والثقافية

 Journals & magazinesالصحف والمجالت

2.002.002.002.00NewspaperLocalAl- Quds newspaperجريدةمحميجريدة القدس

Miscellaneous goods and servicesسمع وخدمات متنوعة

Personal servicesسمع الخدمات الشخصية

Perfumesعطور

219.35216.14219.35218.27Bottle\75 mlFranceAzzaroPerfume for women مل75/زجاجةفرنساازاروعطر نسائي

230.79237.92230.79233.19Bottle\100 mlFranceDnhillPerfume for men مل100/زجاجةفرنسادنيلعطر رجالي

Beauty care materialمواد تجميل

180.05166.88180.05176.20SetIsraelJ.DA whole make- up setطقماسرائيلJ.Dطقم مكياج كامل

49.5741.5349.5747.22PenIsraelJ.DMascaraقمماسرائيلJ.Dمسكارا

6.486.4610.006.92BottleIsraelFenjalHand creamعمبةاسرائيلفنجالكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت

2.502.463.312.53Piece/75 gmEgyptLuxToilet soap غم75/قطعةمصريلوكسصابون تواليت

17.4316.5718.7117.10Refill/700 mlUSASunsilkShampoo مل700/عبوةاميركاسانسمكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة

11.9110.9211.3311.40Refill/100 mlUSABalmoleevShaving foam مل100/عبوةأمريكابالموليفمعجون حالقة

Shaving bladesشفرات حالقة

bladesUSAMaksh 3Shaving blades 33.8735.0037.0034.504 شفرات4/باكيتأميركا3ماكش  شفرات حالقة سحب

Tooth pasteمعجون أسنان

21.5520.1120.6720.82Refill/75 mlUSASunsodineTooth paste مل75/عبوةاميركاسنسوداينمعجون أسنان

Hand kerchiefs & sanitary towelsورق تواليت ومحارم وجو

 11.428.4011.2910.19Pack/820 gmJordanFineHand kerchiefs غم820/كيساألردنفاين مناديل
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Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2015  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيمي

UnitOriginالوحدةالمنشأالماركة

Tooth brushesفراشي أسنان

12.036.1710.929.18BrushesUSASunsodineTooth brushesفرشاةأمريكاسنسوداينفرشاة أسنان

Goldالذىب

141.24138.30126.94139.78gmLocalLocally manufactured gold - karat 21غممحمي مصنع محميًا21ذىب عيار 

153.80152.29145.45152.99gmLocalLocally manufactured gold -karat 24غممحمي مصنع محميًا24ذىب عيار 

Coffee shops & restaurants servicesخدمات المطاعم والمقاىي

Restaurantsالمطاعم

Chick peas (Hummos) plateصحن حمص

8.652.5016.007.57PlateLocalChick peas (Hummos) plateصحنمحميداخل المطعم- صحن حمص 

Faua beans (Foul) plateصحن فول

8.942.2516.004.46PlateLocalFaua beans (Foul) plateصحنمحميداخل المطعم- صحن فول 

Sandwishساندويشات

3.521.008.003.29SandwishLocalFalafel sandwishساندويشمحميكماج- ساندويش فالفل 

 12.186.4218.3911.20SandwishLocalShawerma sandwishساندويشمحميشراك- ساندويش شاورما لحمة 

.1967ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمتو إســرائيل عنـوة بعيــد احتالليــا لمضــفة الغربيــة فــي عــام * بيانات الضفة الغربيةع

.1967تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام **: J1القدس

The data of  West Bank* doesn't include that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel 

following its occupation of the West Bank in 1967.

Jerusalem J1**: Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its 

occupation of the West Bank in 1967.
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نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرExportedمصدرنسبة التغيرLocalمحلي

20142015
 Percent 

Change %
20142015

 Percent 

Change %
20142015

 Percent 

Change %

105.95112.426.11100.38107.467.05105.91112.396.12Agricultureالزراعة

116.98142.2721.62Fishing......116.98142.2721.62صيد األسماك

99.62101.451.8499.62101.451.8499.62101.451.84Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

0.97Manufacturing-0.17103.42102.42-1.10103.05102.88-103.48102.35الصناعات التحويلية

104.39106.371.89102.95103.010.06104.26106.071.73All Items Producer Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار المنتج

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرImportedمستوردنسبة التغيرLocalمحلي

20142015
 Percent 

Change %
20142015

 Percent 

Change %
20142015

 Percent 

Change %

1.61125.74132.945.73Agriculture-120.96130.367.77139.30137.06الزراعة

2.32Fishing-1.9797.1794.92-2.6697.3695.44-97.0094.42صيد األسماك

0.40Mining & Quarrying-0.17105.34104.92-0.64117.93117.73-94.1193.51التعدين واستغالل المحاجر

0.67Manufacturing-2.72120.96120.15-119.39121.751.98122.57119.24الصناعات التحويلية

2.55122.14123.631.21All Items Wholesale Price Index-119.65124.754.26124.60121.42الرقم القياسي العام ألسعار الجملة

2015، 2014األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 16 جدول 

Table 16: Yearly Producer Price Index Numbers and Percentage Changes by Major Categories in Palestine, 2014, 2015  

Base Year (2011=100) سنة األساس

Major Categoriesاألبواب الرئيسية

Producer Price Index Number  الرقم القياسي ألسعار المنتج

2015، 2014األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 17 جدول 

Table 17: Yearly Wholesale Price Index Numbers and Percentage Changes by Major Categories in Palestine, 2014, 2015

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية

Wholesale Price Index Number  الرقم القياسي ألسعار الجملة

Major Categories
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015
2015األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalاجماليExported   مصدرLocalمحمي

201320142015201320142015201320142015

103.38104.39106.37104.19102.95103.01103.45104.26106.07All Items Producer Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار المنتج

103.62105.95112.4294.96100.38107.46103.56105.91112.39Agricultureالزراعة

99.04105.41113.3994.84100.32107.4498.99105.34113.31Crops horticultureزراعة المحاصيل

116.43124.92124.66116.43124.92124.66116.43124.92124.66Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

100.21107.28118.95100.21107.28118.95100.21107.28118.95Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

86.8090.5295.4386.8090.5295.4386.8090.5295.43Fresh fruitالفواكو الطازجة

109.24106.61111.25114.86109.50110.99109.24106.61111.25Farming Animalتربية الحيوان

100.38102.05111.65100.38102.05111.65100.38102.05111.65Livestockالحيوانات الحية

120.52112.42110.73120.52112.42110.73120.52112.42110.73Products of livestockالمنتجات الحيوانية

115.28116.98142.27Fishing......115.28116.98142.27صيد األسماك والجمبري 

100.0299.62101.45100.0299.62101.45100.0299.62101.45Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

103.31103.48102.35104.50103.05102.88103.47103.42102.42Manufacturingالصناعات التحويمية

102.16100.1398.3794.4691.7892.75101.6199.5497.97Food products & Beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات 

 102.32100.1697.8994.2891.2391.05101.7799.5597.43Food productsالمنتجات الغذائية 

97.7894.3696.0491.7386.6488.7395.6491.6393.45Production of meat, fish, fruit, vegetables & oilالمحوم واألسماك والفواكو والخضروات والزيوت والدىون 

100.9799.35102.20100.9799.35102.20100.9799.35102.20Meat productsانتاج وتجييز وحفظ المحوم ومنتجاتيا 

111.81111.56111.29111.81111.56111.29111.81111.56111.29Fruit and vegitables canned or frozenتجييز وحفظ الخضراوات والفواكو

83.4475.9378.3683.4475.9378.3683.4475.9378.36Vegetable, animal oils & fatsصنع الزيوت والدىون النباتية والحيوانية 

103.09104.5599.76103.09104.5599.76103.09104.5599.76Dairy productsصنع منتجات األلبان 

 104.8497.7494.3788.1989.0285.35104.4597.5494.16Feeds animal and grain mill productsمنتجات طواحين الحبوب وأعالف حيوانية  

87.9288.8785.2087.9288.8785.2087.9288.8785.20Grain mill productصنع منتجات طواحين الحبوب

110.07100.4897.20110.07100.4897.20110.07100.4897.20Animal feedsصنع أعالف حيوانية محضرة 

101.39101.4999.88105.19106.23100.44101.46101.5899.89Other food productsصنع منتجات األغذية األخرى 

100.2499.0098.62100.2499.0098.62100.2499.0098.62Bakery productsصنع منتجات المخابز

108.08109.54101.12108.08109.54101.12108.08109.54101.12Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالتو والحمويات األخرى

98.1698.7698.1598.1698.7698.1598.1698.7698.15Macaroni (spaghetti) and noodelsصنع المعكرونة والشعيرية 

102.34104.44101.81102.34104.44101.81102.34104.44101.81Other food productsصنع منتجات األغذية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 

96.9799.00113.6697.0299.38116.3296.9799.06114.05Beveragesصنع المشروبات 

97.63104.12149.3997.63104.12149.3997.63104.12149.39Alcholic drinksتقطير المشروبات الروحية وتكريرىا وخمطيا 

2015 - 2013األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فمسطين، : 18 جدول 

Table 18: Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015

Base Year (2011=100) سنة األساس
Producer Price Index Number الرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categoriesاألبواب الرئيسية والفرعية
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PCBS: Prices and Price Indices, 2015
2015األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalاجماليExported   مصدرLocalمحمي

201320142015201320142015201320142015

96.5795.9492.2596.5795.9492.2596.5795.9492.25Soft drinksوالمياه المعدنية (غير الكحولية)صنع المشروبات المرطبة 

124.77132.29135.00124.77132.29135.00124.77132.29135.00Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ

124.77132.29135.00124.77132.29135.00124.77132.29135.00Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ 

96.2395.5195.0891.8489.3589.2995.3594.2893.93Textilesصنع المنسوجات

93.3493.9794.3093.3493.9794.3093.3493.9794.30Preparation and spinning fiber textile, woven textilesتحضير وغزل األلياف النسيجية، نسج المنسوجات 

101.61101.61101.61Complete the processing of textiles......101.61101.61101.61اتمام تجييز المنسوجات

96.7995.9595.3896.7995.9595.3896.7995.9595.38Manufacture of textiles ready-madeصنع المنسوجات الجاىزة باستثناء الممبوسات

71.8333.8033.8071.8333.8033.8071.8333.8033.80Ropes, nets and stuccoصنع الحبال الغميظة والحبال والمصيص والشباك

 71.9955.9056.4271.9955.9056.4271.9955.9056.42Other textiles productsصنع منسوجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر 

100.03100.62100.29100.03100.62100.29100.03100.62100.29Manufacture of wearing apparelصنع المالبس 

97.2590.4990.9198.2795.8396.0997.8593.6693.98Leather and bags and shoesدبغ وتييئة الجمود، صنع الحقائب واألحذية 

103.13102.18103.42103.13102.18103.42103.13102.18103.42Tanning and dressing of leatherدبغ وتييئة الجمود

91.0061.5762.5791.0061.5762.5791.0061.5762.57Luggage and handbagsصنع حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شابو ذلك والسروج 

98.3496.6096.8198.3496.6096.8198.3496.6096.81Footwearصنع األحذية

99.6298.1496.4699.6499.3197.9599.6398.7397.21Wood and  wood productsصنع الخشب ومنتجاتو

 99.6097.5095.6499.6097.5095.6499.6097.5095.64Builders capentryصنع مصنوعات النجارة وصنع الصفائح الخشبية

99.6599.4898.1899.6599.4898.1899.6599.4898.18Making wooden bowls &Other wood productsصنع األوعية الخشبية وصنع منتجات خشبية متنوعة

102.21109.43109.41102.45109.87109.87102.27109.55109.53Paper and paper productsصنع الورق ومنتجات الورق

93.8794.2293.3993.8794.2293.3993.8794.2293.39Manufacture of paperصنع الورق، واألوعية المصنوعة من الورق 

104.05112.78112.94104.05112.78112.94104.05112.78112.94Making other kinds of paper and paperboardصنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى 

85.7683.0883.0583.0679.6179.5885.6582.9482.91Printing and bubblishingالطباعة والنشر

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

83.0779.6179.5883.0779.6179.5883.0779.6179.58Printالطباعة

66.6766.6766.6766.6766.6766.6766.6766.6766.67Service activities related to printingأنشطة الخدمات المتصمة بالطباعة 

116.00113.44108.53116.00113.44108.53116.00113.44108.53Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

116.00113.44108.53116.00113.44108.53116.00113.44108.53Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

112.01111.24110.30116.60116.22114.93112.70111.99110.99Chemical and chemical productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

144.00143.59113.51144.00143.59113.51144.00143.59113.51Manufacture of basic chemicals except fertilizersصنع المواد الكيماوية األساسية باستثناء االسمدة 

99.1996.5697.5099.1996.5697.5099.1996.5697.50Manufacture of paintsصنع الدىانات والورنيشات والطالءات المماثمة وأحبار الطباعة 

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Number الرقم القياسي ألسعار المنتج

2015 - 2013األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فمسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015

Base Year (2011=100) سنة األساس

Major and Sub Categories
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Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015

Base Year (2011=100) سنة األساس

Major and Sub Categories

120.61120.61121.25120.61120.61121.25120.61120.61121.25Drugs and medicinesصنع المستحضرات الصيدالنية الدوائية 

98.4296.7095.4098.4296.7095.4098.4296.7095.40Manufacture of soap, cleaning preparations, cosmiticصنع الصابون ومستخضرات التنظيف والعطور والتجميل

100.50101.17100.36100.50101.17100.36100.50101.17100.36Other chemicalsصنع المنتجات الكيماوية األخرى 

104.54104.55101.99104.23103.90101.08104.35104.14101.41Manufacture of Plastic and rubber productsصنع منتجات المطاط والبالستيك

108.23112.20112.70108.23112.20112.70108.23112.20112.70Manufacture of other rubber productsصنع المنتجات المطاطية االخرى

104.22103.88101.04104.22103.88101.04104.22103.88101.04Manufacture of plastic products (plastic)(البالستيك)صنع المنتجات المدائنية 

106.29104.91105.57111.25108.51108.99107.59105.86106.47Manufacture of Non-metalic meneral productsصنع منتجات المعادن الالفمزية األخرى 

96.0191.3293.7696.0191.3293.7696.0191.3293.76Manufacture of Class and class productionصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية

102.10102.15102.13102.10102.15102.13102.10102.15102.13Non-structural non-refractory ceramic wareصنع المنتجات الخزفية غير االنشائية 

102.30102.44103.16102.30102.44103.16102.30102.44103.16Articles of concrete, cement and plasterصنع األصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت والجبس

112.21109.29109.75112.21109.29109.75112.21109.29109.75Construction stones &Other non-metalic meneral productsقطع وتشكيل األحجار وصنع المنتجات المعدنية الالفمزية 

103.6196.2997.05102.3796.9797.53102.9296.6797.32Manufacture of  metalsصنع الفمزات القاعدية 

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Manufacture of iron and steel laggardsصنع الحديد والصمب القاعدين

103.5095.5296.35103.5095.5296.35103.5095.5296.35Manufacture of precious metals and non-ferrous baseصنع الفمزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية 

98.1496.7796.7797.3794.1894.5098.1296.7196.72Fabricated metal products except machinery and equipmentصنع منتجات المعادن المشكمة عدا الماكينات والمعدات 

 98.5097.5597.3598.5097.5597.3598.5097.5597.35Manufacture of construction metal productsصنع المنتجات المعدنية االنشائية

91.7185.4689.36Folding metal processing......91.7185.4689.36(خراطة )معالجة وطي المعادن 

95.7689.3990.4595.7689.3990.4595.7689.3990.45Other Fabricated metal productsصنع منتجات المعادن المشكمة األخرى 

 98.4298.93100.3799.5899.47104.2098.5598.99100.80Manufacture of machinery and equipmentصنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 

80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00Making furnaces, smelting furnaces and stovesصنع األفران وأفران الصير ومواقد افران الصير

101.80100.32111.05101.80100.32111.05101.80100.32111.05Multi-making machines for other purposesصنع اآلالت المتعددة األغراض األخرى

Agricultural machinery and forestry machinery 106.05106.54104.50106.05106.54104.50106.05106.54104.50صنع 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 لعمميات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد

Machinery and food processing,beverages and tobacco 105.85110.16112.16105.85110.16112.16105.85110.16112.16صنع آالت وتجييز األغذية والمشروبات والتبغ

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Machinery for the production of textiles, clothing and leatherصنع آالت انتاج المنسوجات والممبوسات والجمود

 96.9797.21100.2696.9797.21100.2696.9797.21100.26Manufacture of household appliancesصنع األجيزة المنزلية غير المصنفة في موضع آخر
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Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015

Base Year (2011=100) سنة األساس

Major and Sub Categories

104.41108.30109.8699.27106.74109.86102.89107.84109.86Manufacture of electrical machinaryصنع اآلالت واألجيزية الكيربائية غير المصنفة في موضع آخر 

112.27111.4694.29112.27111.4694.29112.27111.4694.29Electric motors, generators and transformersصنع المحركات والمولدات والمحوالت الكيربائية

99.44107.23107.3099.44107.23107.3099.44107.23107.30Manufacture of electricity distribution and controlصنع أجيزة توزيع الكيرباء والتحكم فييا

 85.7190.48140.4885.7190.48140.4885.7190.48140.48Accumulators, batteries and photovoltaic cellsصنع المركمات والخاليا الضوئية والبطاريات من الخاليا االولية 

107.17112.74122.44107.17112.74122.44107.17112.74122.44Manufacture of electric lampsصنع المصابيح الكيربائية

105.94116.39117.37102.89114.60115.69105.93116.38117.36Manufacture of medical devicesصنع األجيزة الطبية 

102.89114.60115.69102.89114.60115.69102.89114.60115.69Manufacture of medical instrumentsصنع األدوات الطبية والجراحية وأجيزة تقويم األعضاء

131.30131.30131.30Manufacture of optical instruments......131.30131.30131.30صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي

108.11108.11108.11Manufacture of other transport equipment......108.11108.11108.11صنع معدات النقل األخرى 

 108.11108.11108.11Making two-wheeled bicycles and disabled vehicles......108.11108.11108.11(دون ماتور)صنع الدراجات ذات العجمتين ومركبات العجزة 

100.82100.8599.94101.18101.68100.64100.92101.06100.12Furniture and other manufacturing productsصنع األثاث ومنتجات غير مصنفة في موضع آخر 

101.19101.69100.65101.19101.69100.65101.19101.69100.65Furnitureصنع األثاث

98.3295.0495.0598.3295.0495.0598.3295.0495.05Making jewelry and  its related itemsصنع المجوىرات واألصناف المتصمة بيا

92.0392.9582.78Recycling......92.0392.9582.78اعادة التصنيع 

92.0392.9582.78Recycling of metal waste and scrap......92.0392.9582.78اعادة تصنيع النفايات والخردة المعدنيتين

104.01108.39103.83Electricity supply......104.01108.39103.83امدادات الكيرباء 

104.01108.39103.83Production, collection and distribution of electricity......104.01108.39103.83انتاج وجمع وتوزيع الكيرباء

94.5194.7998.15Collection, purification and distribution of water......94.5194.7998.15جمع وتنقية وتوزيع المياه 

94.5194.7998.15Collection, purification and distribution of water......94.5194.7998.15جمع وتنقية وتوزيع المياه
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118.66119.65124.75121.55124.60121.42120.36122.14123.63All Items Wholesale Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار الجممة

119.63120.96130.36136.69139.30137.06123.39125.74132.94Agricultureالزراعة

114.66118.95126.60137.72139.65135.60120.60123.80128.81Crops horticultureزراعة المحاصيل

137.07137.63138.52148.31146.25137.32142.55141.81137.92Dried pulses and cerialsالحبوب والبقول المجففة

112.39115.79126.54117.31117.53125.19114.81116.65125.86Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

118.09125.73124.83119.27129.93133.94118.67127.76129.29Fresh fruitالفواكه الطازجة

127.70124.23136.48130.23137.15146.25128.85129.53140.99Livestockتربية الحيوان

120.33120.14136.31129.96126.16143.63125.05123.11139.88Livestockالحيوانات الحية

143.77133.15136.86130.64153.96150.27136.92143.17143.33Products of livestockالمنتجات الحيوانية

87.5397.0094.42101.1897.3695.4494.1097.1794.92Fishingصيد األسماك والجمبري

104.7194.1193.51122.50117.93117.73113.24105.34104.92Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

118.42119.39121.75119.40122.57119.24119.27120.96120.15Manufacturingالصناعات التحويمية

129.47131.55135.00127.39126.37124.42126.29126.89127.35Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

132.62129.19137.96130.74134.28135.70130.62129.97134.69Production of meat, fish, fruit, vegetables & oilالمحوم واألسماك والفواكه والخضار والزيوت 

134.52126.33133.06156.68160.33163.48145.15142.32147.43Meat productsالمحوم ومنتجاتها

128.88112.99109.98127.28132.71131.02128.04122.44120.02Fish productsمنتجات األسماك

134.42132.46144.16116.46119.36125.80125.09125.74134.66Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعمبة والمحفوظة

122.10123.20125.48118.33121.54113.88120.15122.36119.52Vegetable, animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

119.35121.98126.14126.67118.85118.36122.95120.41122.19Dairy productsمنتجات األلبان

128.91125.56123.79143.11145.70143.28135.69134.94133.12Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

128.37126.34125.03139.06139.73142.07133.56132.84133.20Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

129.77124.56122.15153.53158.07151.48141.15140.30135.96Animal feedsاألعالف الحيوانية

130.62136.37145.63112.97111.28112.29118.21121.65126.60Other food productsمنتجات األغذية األخرى

124.02131.73138.1391.67103.22106.47106.62116.58121.27Bakery productsمنتجات المخابز

0.0098.8993.0290.8098.8993.0290.80Sugar....السكر

2015-  2013األرقام القياسية السنوية ألسعار الجممة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فمسطين، : 19 جدول 

Table 19: Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015 

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

Major and Sub Categories األبواب الرئيسية والفرعية
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  138.57136.80126.96139.21128.09126.78138.87132.37126.85Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحمويات السكرية

132.75149.15194.02153.88134.78156.68142.85141.63174.24Macaroni (spaghetti) and  noodelsالمعكرونة والشعيرية

143.18142.77151.25125.16128.36132.95133.86135.37141.80Other food productsمنتجات أغذية أخرى

133.03136.72125.57124.10120.20112.18128.45128.21118.69Beveragesالمشروبات

133.14195.60208.38142.69152.32160.06137.75172.40182.37Alcholic drinksالمشروبات الروحية

133.02134.92123.04123.43119.05110.47128.13126.73116.55Soft drinksالمشروبات المرطبة والغازية

143.85153.40167.39181.88189.62186.40161.75170.54176.64Tobacco productsمنتجات التبغ

123.10123.63131.99107.85107.30100.11111.81111.61112.68Textilesالمنسوجات

102.79108.27117.25105.86109.0997.63104.29108.67106.74Spinning, weaving & finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

102.79108.27117.25105.86109.0997.63104.29108.67106.74Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

134.21132.79141.98110.90107.20101.25117.74114.81118.63Other textilesمنسوجات أخرى

134.55133.18142.09102.3798.7398.87117.36114.66118.51Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

118.55114.92136.76119.47115.69103.64119.01115.30119.03Carpetsالسجاد

125.33117.39113.43106.65100.97106.04115.60108.86109.58knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

109.94115.50110.92104.27105.93101.88107.06110.61106.30Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

111.92124.14125.47102.45105.4392.16106.57113.44104.41Leather productsمنتجات الجمود

120.64133.88141.86107.54117.19127.87112.03123.73134.18Leather,suits and footwearالجمود والحقائب واألحذية

121.21129.55126.26120.55125.40122.98120.87127.46124.61Leatherالجمود المدبوغة 

120.36136.02149.5492.38107.61133.58105.42120.95141.32Luggage and handbagsالحقائب

110.53122.58122.86100.43100.7677.98105.35111.1397.75Footwearاألحذية

100.44102.98105.45106.81116.04121.81102.48105.34107.71Wood and  wood productsالخشب ومنتجاته

100.44102.98105.45106.81116.04121.81102.48105.34107.71Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

93.1491.3292.41104.72116.35123.5498.74103.04106.85Wood sheetsصنع الصفائح من الخشب

98.91101.80110.20134.01134.22139.42115.09116.89123.93Carpentry productsمصنوعات النجارة

101.99106.24106.0297.7299.0792.7499.82102.5799.09Other wood products منتجات خشبية متنوعة

Wholesale Price Index Number    الرقم القياسي ألسعار الجممة

2015-  2013األرقام القياسية السنوية ألسعار الجممة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فمسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015 

Base Year (2007=100) سنة األساس

Major and Sub Categoriesاألبواب الرئيسية والفرعية
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Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015 

Base Year (2007=100) سنة األساس

Major and Sub Categoriesاألبواب الرئيسية والفرعية

115.98118.78116.08124.21127.98124.68117.82119.24116.66Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

98.0691.1279.55100.46102.70104.4799.2496.6891.15Paper containerاألوعية الورقية

119.53125.90125.21110.65111.31112.26115.00118.37118.55Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

113.20119.65121.23116.10136.87145.27113.82123.20125.21Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

111.37117.55119.31116.24145.99156.38112.58125.66128.21Other chemicalsكيماويات أخرى 

100.00107.14117.46117.40114.14114.55108.35110.53115.95Fertilizersمبيدات آفات وحشرات

150.48159.03153.96107.51114.63109.39127.17135.00129.72Paintsالدهانات

110.10110.77107.11109.04114.58110.38109.56112.65108.72Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

 108.02120.47129.31113.21115.95116.52110.58118.15122.74Soap, cleaning preparations, and cosmiticالصابون والمطهرات ومواد النظافة 

124.76123.30127.43117.10115.91121.71119.48117.00122.84Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

110.76108.10105.34119.77121.43115.03112.34111.84110.07Non-metalic meneral productsمنتجات المعادن الالفمزية

143.94120.3683.93114.25119.60117.08128.22119.5798.85Glass and glass productionالزجاج ومنتجاته

109.93107.80105.87120.19121.57114.87111.69111.52110.53Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفمزية

137.93141.12154.96113.54115.50111.46125.14127.67131.41Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير اإلنشائية

112.24108.1391.69108.12110.4792.52110.16109.2892.04Structural non-refactory ceramicالمنتجات الخزفية اإلنشائية

 100.00100.00100.00132.50133.94122.27115.09115.73110.57Cement and limeاالسمنت والجير والجبس

116.67119.93112.70121.95126.68124.82119.26123.22118.61Cement and lime productsمنتجات اإلسمنت والجبس

105.3899.33101.83106.76107.23114.99106.02103.12108.12Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.00100.00100.00109.20108.47106.28104.26103.93102.93Iron and steelالحديد والصمب

109.67105.09112.75119.92121.37121.47118.87116.30120.60Mine products otther than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

109.03104.10111.76122.65121.11121.51118.28114.76119.17Structural metal productsالمنتجات المعدنية اإلنشائية

99.7596.1598.23100.00100.00100.0099.8698.0599.10Tanks and containersالخزانات والصهاريج

124.28127.78135.30119.54121.40121.46122.13124.90128.59Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكمة األخرى

139.16144.09174.06135.66127.71119.70137.39135.65143.63Manufacture of cutlery and hand toolsأدوات مائدة معدنية متنوعة

119.83122.90123.71113.02118.85122.17116.37120.85122.92Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى
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Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2013 - 2015 

Base Year (2007=100) سنة األساس

Major and Sub Categoriesاألبواب الرئيسية والفرعية

106.72108.28103.6594.3296.7796.50101.27103.45100.43Other manufacturingsاآلالت غير المصنفة األخرى

100.84109.91110.16125.44121.58116.03112.45115.57113.03General purpose machinaryآالت متعددة األغراض

100.84109.91110.16125.44121.58116.03112.45115.57113.03Machinery and equipmentاآلالت والمعدات

100.00100.00100.0084.5288.5287.3692.1294.3393.85Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض  

100.00100.00100.00108.04119.30127.47103.93109.22112.89Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت الزراعية 

100.00100.00100.0091.2097.6894.3395.5098.8397.12Machinary toolsصنع العدد اآللية

100.00100.00100.0068.0369.2368.1482.4783.2082.55Machinery for Mining and quarringآالت لعمميات التعدين والمحاجر

112.94115.18106.1897.4499.4499.70104.89107.02102.88Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

100.00100.00100.0094.1896.6996.5897.0498.3398.27Office, accounters and computersآالت المكاتب والمحاسبة والحاسوب

128.00146.22152.1699.0196.5395.33110.75115.91115.90Manufacture of electrical machinaryصنع آالت وأجهزة كهربائية أخرى

100.00100.00100.00103.69109.05115.30101.82104.42107.37Motors and genaratorsالمولدات والمحركات 

136.50170.00167.5093.8189.6480.49113.04123.41116.00Manufacture of electricityصنع أجهزة توزيع كهرباء

133.33147.22162.50102.3692.4695.94116.72116.62124.81Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

116.70117.49115.70121.11126.21131.47119.63122.94125.21Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

109.75112.63111.75127.23132.80140.77118.16122.29125.42Furnitureاألثاث

180.35161.93151.82113.71118.24120.23128.07126.65124.01Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة أخرى

Jewelry 206.50184.85173.73100.00100.00100.00143.51135.95131.80المجوهرات

104.12112.6591.74113.87120.73117.60108.86116.61103.76Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى
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نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير

4.43Raw Materials-1.6999.8095.38-1.93100.5098.80-100.3098.37الخامات والمواد االولية

1.02Quarries and quarrying products-1.04102.19101.15-0.66102.19101.13-102.18101.51منتجات المحاجر والكسارات

0.14Cutting and shaping stones-0.07101.53101.39-0.07101.30101.23-101.31101.24قطع وتشكيل األحجار

1.09Cement, lime & gypsum-1.09101.34100.23-1.09101.34100.23-101.34100.23االسمنت والجير والجبس

1.09Cement products-0.92104.67103.52-0.75104.08103.13-103.94103.16أصناف اسمنتية

11.78Iron and steel-11.7892.9782.02-11.7892.9782.01-92.9782.01الحديد والصمب

Tiles and Panels from Ceramic......103.93106.912.86103.93106.912.86بالط خزف وصيني وبورسالن

Aluminum and metal doors and windows......102.63104.772.09102.63104.772.09أبواب وشبابيك حديدية والمنيوم

Taps and hydrants......98.68101.192.5598.68101.192.55حنفيات ومحابس

3.06Wood products-2.10102.8699.72-2.05100.5498.43-100.4398.37منتجات الخشب

  Plastic products and health tools......1.47-1.66101.0599.56-101.2099.52منتجات البالستك وأدوات صحية

Boilers and other home appliances......100.88103.973.06102.05105.853.73بويمرات وأجهزة منزلية أخرى

Equipment and electrical networking......0.42-0.78100.55100.12-98.2897.51معدات تمديدات كهربائية

Lamps......102.95103.600.63102.95103.600.63مصابيح ونيونات

Paints......0.60-0.6099.9299.31-99.9299.31الدهانات

2.54Rental of equipment-3.76101.9199.31-4.16102.0898.23-102.0197.76استئجار معدات

 102.24105.453.14102.24105.453.14101.31106.224.84Labor wagesأجور وتكاليف عمال

1.99All items of Construction Cost Index-0.29100.2898.28-0.40100.99100.69-100.89100.49الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف البناء

The data of  West Bank** doesn't include that part of Jerusalem which was annexed 

forcefully by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.
ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا لمضــفة الغربيــة فــي عــام * بيانات الضفة الغربية

1967.

Base Year (2013 = 100) سنة األساس

2015، 2014، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف البناء حسب األبواب الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 20 جدول 

 Table 20: Yearly Construction Cost Index Numbers and Percentage Changes by Major and sub Groups in the West Bank*, 2014 , 2015

Major and Sub Groups األبواب الرئيسية والفرعية
مباني العظم

2014

المباني السكنية
Residential Buildings

20142015

Construction Cost Indexالرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

Percent 

Change %

Percent 

Change %

Percent 

Change %

المباني غير السكنية
Non-Residential Buildings

201420152015

Skeleton Buildings
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نسبة التغير
Percent Change %

Raw Materials 6.17-120.46113.04الخامات والمواد األولية

Quarries and quarrying products 1.31-130.96129.25منتجات المحاجر والكسارات

Asphalt and  bitumen mixture and  its products 9.41-133.32120.77إسفلت ومنتجاتو

Road paints 11.08-113.64101.04دىانات الطرق

Plastic products 0.15-98.9798.82منتجات البالستك 

Cement 1.09-96.7395.67االسمنت  

Cement products 1.86-104.54102.60المنتجات االسمنتية

Iron and steel 12.19-103.1390.56الحديد والصلب

Foundry products 96.87102.625.94منتجات سبك

Other metals 8.96-92.0383.79أدوات معدنية أخرى

Electric wires and cables 0.66-98.7098.04أسالك وكيبالت كيربائية

Water 101.74106.744.92المياه

Transportation fees 6.37-94.8688.82أجور مواصالت

Rental of equipments 2.34-117.85115.10استئجار معدات 

Operating costs of equipment and maintenance 8.32-115.97106.32تكاليف تشغيل معدات وصيانة

Labor cost and wages 112.33112.690.32أجور وتكاليف عمال

Wages and miscellaneous costs 100.01100.010.00أجور وتكاليف متنوعة

All items Road Cost Index 4.52-117.03111.74الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق

ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمتو إســرائيل عنـوة بعيــد احتالليــا للضــفة الغربيــة فــي * بيانات الضفة الغربية
.1967عــام 

The data of  West Bank* doesn't include that part of Jerusalem which was 

annexed forcefully by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

2015 ،2014، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 21جدول 

 Table 21: Yearly Road Cost Index Numbers and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2014, 2015

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

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

20142015
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نسبة التغير
 Percent Change %

Agricultural  roads 1.40-118.76117.11 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 4.41-118.77113.53 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 3.89-115.75111.24 تطوير طرق بلدية

Maintenance of  outside roads 4.66-116.44111.01 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 4.01-116.18111.52  تطوير طرق خارجية

All items of Road Cost  index 4.52-117.03111.74 الرقم  القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق

نسبة التغير
Percent Change %

0.95Excavations-115.94114.83الحفريات

103.04103.670.62Deface materialsمواد الطمم

9.43Asphalt, bitumen mixture and its products-111.83101.28إسفمت ومنتجاته

1.66Plastic and cements pipes-102.98101.27مواسير بالستيك وباطون

2.17Fountains-109.76107.38مناهل

106.93107.810.83Administrative expensesمصاريف إدارية

116.22123.646.38Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

0.96All items of Sewage Networks cost index-108.17107.12الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي

2015

 The data of  West Bank* doesn't include that part of Jerusalem which was.1967ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا لمضــفة الغربيــة فــي عــام * بيانات الضفة الغربية

annexed forcefully by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

 The data of  West Bank* doesn't include that part of Jerusalem which was.1967ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا لمضــفة الغربيــة فــي عــام * بيانات الضفة الغربية

annexed forcefully by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

2015، 2014، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب نوع الطريق في الضفة الغربية: 22 جدول 
Table 22: Yearly Road Cost Index Number and Percentage Changes by Type of Road in the West Bank*, 2014, 2015

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

Type of Road 20142015نوع الطريق

2015 ،2014، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي حسب المجموعات الفرعية في الضفة الغربية: 23جدول 

 Table 23: Yearly Sewage Networks Cost Index Numbers and Percent Changes by Sub Groups in the West Bank*, 2014, 2015

 Sub Groups المجموعات الفرعية

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

2014
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2015األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Percent Change %

4.53Water Reservoirs-108.98104.05خزانات المياه

0.95Excavations-115.94114.83الحفريات

1.75Concrete-106.61104.74الخرسانة

12.64Iron-111.1697.11الحديد 

109.94112.722.53Construction work and paintأعمال البناء والدهانات

103.89109.185.10Miscellaneousمتفرقات

106.93107.810.83Administrative expensesمصاريف ادارية

1.06Water Networks-113.41112.20شبكات المياه

0.95Excavations-115.94114.83الحفريات

103.04103.670.62Deface Materialsمواد الطمم

9.43Asphalt, bitumen mixture and its products-111.83101.28إسفمت ومنتجاته

 1.47Plastic and steel pipes-118.42116.67مواسير بالستيك وحديد

106.93107.810.83Administrative expensesمصاريف إدارية

109.91116.926.38Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

All items of Water Networks cost index 2.11-112.02109.65الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا لمضــفة الغربيــة * بيانات الضفة الغربية
.1967فــي عــام 

The data of West Bank* doesn't include that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 

Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

2015 ،2014، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 24جدول 

 Table 24: Yearly Water Networks Cost Index Numbers and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2014, 2015

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

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

20142015

101



PCBS: Prices and Price Indices, 2015
2015األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Percent Change %

11.00Mining and quarrying-135.84120.90التعدين واستغالل المحاجر

3.75Manufacturing-104.46100.54الصناعة التحويمية

106.92116.378.83Manufacture of food and beveragesصنع المنتجات الغذائية والمشروبات

34.14Manufacture of tobacco products-57.9638.17صنع منتجات التبغ

7.71Manufacture of textiles-100.1892.46صنع المنسوجات

27.33Manufacture of wearing apparel-99.8572.56صنع المالبس، تهيئة وصبغ الفراء

6.36Tanning of leather, manufacture of bags-99.6393.30صنع حقائب المتعة وحقائب اليد والسروج واألمتعة واألحذية، دبغ وتهيئة الجمود

100.10102.081.97Manufacture of wood and its productsصنع الخشب والمنتجات الخشبية والفمين بإستثناء األثاث

73.5081.6911.13Manufacture of paper and its productsصنع الورق ومنتجات الورق

ستنساخ وسائط اإلعالم المسجمة 1.89Publishing, printing and reproduction-110.15108.07الطباعة والنشر وا 

20.81Manufacture of coke, refined petroleum products-94.8875.13صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي

130.69142.328.90Manufacture of chemicals & its productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

123.28126.962.98Manufacture of rubber and plastic(البالستيك)صنع منتجات المطاط والمدائن 

5.14Manufacture of Non-metallic mineral products-95.0990.20صنع منتجات المعادن الالفمزية األخرى

12.29Manufacture of basic metals-85.5074.99صنع الفمزات القاعدية

13.72Fabricated metal products except machinery and equipment-88.5976.44صنع منتجات المعادن المشكمة عدا الماكينات والمعدات

84.3092.8110.09Manufacture of machinery and equipmentصنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موقع آخر

17.79Manufacture of electrical machinery-94.3677.57صنع اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر

4.23Manufacture of medical devices-78.5375.20صنع األجهزة الطبية، وأدوات القياس عآلية الدقة واألدوات البصرية

124.04132.847.10Manufacture of motor vehicles, trailer and semi trailersصنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

13.76Manufacture of other transport equipment-134.19115.73صنع معدات النقل األخرى

173.23175.041.05Furniture and other manufacturing productsصنع األثاث، وصنع منتجات غير مصنفة في موضع آخر

47.22Recycling-124.6065.76(اعادة التصنيع)اعادة الدوران 

1.77Electricity Water Supply-133.56131.20إنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء والمياه

1.80Electricity-134.69132.26امدادات الكهرباء والغاز والمياه الساخنة

1.45Water Supply-123.42121.62جمع وتنقية وتوزيع المياه

3.80All items of Industrial Production index-110.22106.02الرقم القياسي العام لكميات االنتاج الصناعي

2015، 2014األرقام القياسية ونسب التغير السنوية لكميات اإلنتاج الصناعي حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في فمسطين، : 25جدول 
Table 25: Yearly Industrial Production Index Numbers and Percent Changes by Major and Sub Groups in Palestine, 2014, 2015

Base Year (2011 = 100)سنة األساس 

 20142015Major 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 West Bank 

CPI exclude Jerusalem J1. 

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

3. The prices of goods and services were collected in Israeli Shekels (IS).  

 

The monthly average exchange rate of the US dollar during 2007 - 2015 was as follows: 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Month 

3.95 3.49 3.73 3.81 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 January 

3.90 3.52 3.69 3.74 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 February 

4.00 3.48 3.69 3.76 3.56 3.74 4.16 5.35 4.20 March 

3.94 3.48 3.62 3.75 3.43 3.69 4.19 5.35 4.10 April 

3.86 3.46 3.63 3.83 3.47 3.79 4.07 5..3 4.00 May 

3.83 3.46 3.62 3.88 3.41 3.85 3.93 5.5. 4.17 June 

3.79 3.42 3.61 3.99 3.42 3.86 3.90 5.57 4.31 July 

3.83 3.50 3.58 4.02 3.54 3.79 3.83 5.33 4.23 August 

3.91 3.63 3.57 3.95 3.69 3.73 3.77 5.35 4.09 September 

3.87 3.73 3.54 3.85 3.67 3.61 3.72 5..7 4.01 October 

3.89 3.83 3.54 3.90 3.74 3.64 3.77 5... 3.93 November 

3.88 3.93 3.50 3.80 3.77 3.61 3.79 5..5 3.89 December 

3.89 3.58 3.61 3.86 3.58 3.73 3.93 3.85 4.11 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: 
Includes that part of Jerusalem which was  forcefully annexed by 

Israel following its occupation of the West Bank 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 for the production of the Consumer Price Index Number, Wholesale Price Index 

Number, Producer Price Index Number, Construction Cost Index Number, Road Cost Index 

Number, Water and Sewage Network Cost Index Numbers, 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 key 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 2015. PCBS has been producing  

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 provide feedback and suggestions in order to make improvements 

to meet their needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

May, 2016  Ola Awad 
 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Consumer Price Index Numbers During 2015   

The annual Consumer price Index Number in Palestine during 2015 (base year 2010 = 100) 

increased by 1.43% compared to the previous year, it also rose by 10.99% compared to its 

level in 2010; moreover it increased by 43.18% compared to 2004.  The rise in the CPI during 

2015 was due to the increase in the prices of alcoholic beverages and tobacco by 10.92%, 

education services by 4.98%, textiles, clothing and footwear by 4.75%, furniture, household 

goods by 3.41%, food and soft drinks by 1.90%, and medical care services by 1.05%, while 

goods and services in housing group decreased by 5.64%, and transportation group decreased 

by 1.00%.  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 Gaza Strip during 2015:  

Consumer prices in Gaza Strip increased by 1.77% during 2015 (base year 2010 = 100) 

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

and tobacco by 16.24%, textiles, clothing and footwear by 3.40%, education services by 

1.60%, furniture, household goods by 1.33%, and food and soft drinks group by 1.05%, while 

goods and services in housing group decreased by 3.67%.  The prices of commodities in other 

groups also changed but had less effect on the overall price index.  Consumer price index rose 

by 4.97% compared to its level in 2010, and increased by 38.34% compared to 2004. 

 

Changes in consumer prices in the West Bank during 2015:  

Consumer prices in the West Bank increased by 1.29% during 2015 (base year 2010 = 100) 

compared to the previous year.  Also it rose by 13.89% compared with what it was in 2010, 

and increased by 44.26% compared to 2004.  The rise in the CPI during 2015 was due to the 

increase in prices of education services by 6.95%, furniture, household goods by 4.37%, 

textiles, clothing and footwear by 4.24%, food and soft drinks group by 2.62%, alcoholic 

beverages and tobacco by 1.56%, and medical care services by 1.32%, while goods and 

services in housing group decreased by 7.04%, and transportation group decreased by 1.01%.  

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

price index. 

 

Changes in consumer prices in Jerusalem J1 during 2015:  

Consumer prices in Jerusalem J1 increased by 0.33% during 2015 (base year 2010 = 100) 

compared to the previous year.  This was due to the increase in prices of medical care services 

by 7.69%, furniture, household goods by 6.87%, alcoholic beverages and tobacco by 6.04%, 

and food and soft drinks by 2.41%, while transportation group decreased by 6.50%, and goods 

and services in housing group decreased by 4.17%.  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 14.02% compared to its level in 2010, and increased by 46.79% compared 

to 2004. 
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Consumer Price Index Numbers by Region: 2004-2015 
   (Base Year 2010=100) 
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   * The data exclude that part of Jerusalem which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.  
   ** Includes that part of Jerusalem which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

1.2 Producer Price Index Numbers in Palestine During 2015   

The annual Producer Price Index Number in Palestine increased by 1.73% during 2015 (base 

year 2011 = 100) compared to an increase of 0.78% during 2014.  The prices of locally 

consumed products increased by 1.89%, and the prices of exported products slightly increased 

by 0.06% during 2015.  The prices of fish group increased by 21.62%, the prices of 

agricultural products by 6.12%, and the prices of mining and quarrying, which cover only 

quarrying and stone crushing by 1.84%, while the prices of manufactured products decreased 

by 0.97% during the same period.  Producer price index rose by 6.07% compared to its level 

in the base year, and increased by 24.76% compared to the prices in 2007.     
 

Producer Price Index Numbers in Palestine by Exports and Locally consumed 
products: 2004-2015 

   (Base Year 2011=100) 
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1.3 Wholesale Price Index Numbers in Palestine During 2015   

The annual Wholesale Price Index Number in Palestine increased by 1.21% during 2015 (base 

year 2007 = 100) compared to an increase of 1.48% during 2014.  The prices of local 

production increased by 4.26%, while the prices of imported products decreased by 2.55% 

during 2015.  This increase was due to the increase in the prices of agricultural products by 

5.73%, while the prices of fishing group decreased by 2.32%, manufacturing products by 
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0.67%, and the prices of mining and quarrying decreased by 0.40% during the same period. 

Wholesale price index rose by 23.63% compared to 2007. 
 

Wholesale Price Index Numbers in Palestine by Source of Product: 2004-2015  
   (Base Year 2007=100) 
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1.4 Construction Cost Index Numbers in the West Bank During 2015   

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

decreased by 0.40% during 2015 compared to 2014 (base year 2013=100).  This decrease was 

due to the decrease in the prices of goods in rental of equipments group by 4.16%, prices of 

raw materials by 1.93%, while labor costs and wages increased by 3.14% during the same 

period. 
 

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

decreased by 0.29% during 2015 compared to 2014 (base year 2013=100).  This decrease was 

due to the decrease in the prices of goods in rental of equipments groups by 3.76%, prices of 

raw materials by 1.69%, while labor costs and wages increased by 3.14% during the same 

period. 
 

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

decreased by 1.99% during 2015 compared to 2014 (base year 2013=100).  This decrease was 

due to the decrease in the prices of raw materials by 4.43%, and rental of equipments by 

2.54%, while the prices of labor costs and wages increased by 4.84% during the same period. 
 

Construction Cost Index Numbers According to Building Type in the West Bank*: 
2008-2015  

  (Base Year 2013 = 100) 
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   * The data exclude that part of Jerusalem which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.  
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1.5 Road Cost Index Numbers in the West Bank During 2015   

The annual Road Cost Index Number in the West Bank decreased by 4.52% during 2015 

compared to 2014 (base month December 2008 = 100).  This decrease was due to the decrease 

in the prices of goods in operating costs of equipment and maintenance groups by 8.32%, 

prices of raw materials by 6.17%, and rental of equipments by 2.34%, while labor costs and 

wages increased by 0.32% during the same period. 

  
Road Cost Index Numbers in the West Bank*:2009-2015 

  (Base Month December 2008 = 100) 
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   * The data exclude that part of Jerusalem which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.  

 

1.6 Water Networks Cost Index Numbers in the West Bank During 2015   

The annual water networks cost index Number in the West Bank decreased by 2.11% during 

2015 compared to 2014 (base month January 2010 = 100) due to the decrease in the costs of 

water reservoirs by 4.53%, and water networks by 1.06%.  At the level of sub groups, the 

decrease resulted from the reduction in the prices of iron by 12.64%, the prices of asphalt, 

bitumen mixture and its products by 9.43%, concrete by 1.75%,  the prices of plastic and steel 

pipes by 1.47%, and the prices of excavations by 0.95%, while the prices of deface materials 

increased by 0.62% during the same period.  

 
Water Networks Cost Index Numbers in the West Bank*: 2010-2015 

  (Base Month January 2010 = 100) 
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  * The data exclude that part of Jerusalem which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.  
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1.7 Sewage Networks Cost Index Numbers in the West Bank During 2015   

The annual Sewage Networks Cost Index Number in the West Bank decreased by 0.96% 

during 2015 compared to 2014 (base month January 2010 = 100). This resulted from the 

decrease in the prices of asphalt, bitumen mixture and its products by 9.43%, the prices of 

fountains by 2.17%, the prices of plastic and cement pipes by 1.66%, and the prices of 

excavations by 0.95%, while the prices of deface materials increased by 0.62% during the 

same period. 

 
Sewage Networks Cost Index Numbers in the West Bank*: 2010-2015 

    (Base Month January 2010 = 100) 
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   * The data exclude that part of Jerusalem which was forcefully annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.  

 

1.8 Industrial Production Index Numbers in Palestine During 2015   

The annual Industrial Production Index Number in Palestine dropped by 3.80% during 2015 

compared with 2014 (base year 2011 = 100) due to the decrease in the activity of mining and 

quarrying by 11.00%, the activity of manufacturing industry by 3.75%, Also, water and 

electricity supply decreased by 1.77% during the same period.  Industrial production index 

increased by 6.02% compared to 2011. 

 
Industrial Production Index Numbers in Palestine: 2011-2015 

  (Base Year 2011 = 100) 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
 

PCBS 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.  PCBS has developed an integrated system covering all aspects in 

terms of price collection methods, sources and geographical distribution.  Used weights are 

considered as the foundation for  indices system, and the basket of goods and services is the 

real group that is monitored and its prices changes are studied at regular intervals, for the 

purpose of calculating the standard numbers. 

 

2.1 Project Objectives  

The price surveys primarily provide the following: 

 Data on producer price index number for local and exported goods and by major and sup 

groups in Palestine. 

 Data on wholesale price index number for local and imported goods and by major and 

sup groups in Palestine. 

 Data on consumer price index number in Palestine covering the West Bank, Gaza Strip 

and Jerusalem J1, and by major and sup group. 

 Data on prices and index numbers for the cost of construction; residential, non-residential 

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

 Data on prices and index numbers for the cost of various kinds of roads, and by major 

and sup groups in the West Bank. 

 Data on prices and index numbers for the cost of water and sewage networks, and by 

major and sup groups in the West Bank. 

 Data on the Industrial Production Index number and by major and sup groups 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 is domestic or imported.  

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

the national economy.  

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

 

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

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

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

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

price index numbers are widely used to measure inflation rates and economic recession. 

 

2.3 Coverage and Sampling  

Prices are collected from about 3,534 outlets distributed in the main Palestinian cities for 

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

industrial production indices. ISIC– 4 is used for the classification of commodities and 

COICOP is used for the classification of consumer commodities.  650 commodities are 

collected monthly from 1,975 outlets in the calculation of the consumer price indices, for 
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producer price indices, 1,300 commodities are collected monthly from 435 outlets, for 

wholesale price indices, 1,256 commodities are collected quarterly from 528 outlets, for 

construction and road price indices, 202 commodities are being collected monthly from 569 

outlets, for water and sewage network price indices, 121 commodities are collected monthly 

from 27 outlets, and for the industrial production indices, values of productions are collected 

from 435 establishments.  The base year used for wholesale and producer indices was 1996 in 

Palestine and adjusted to 2007 as the new base year.  At the beginning of 2012, the base year 

for producer price index number was modified to be 2011 instead of 2007.  At the same time 

this year has been certified as a base year for the 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, and at the beginning of 2014 base year for CPI was 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 index numbers. 

 

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 the elementary indices 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 CPI, and it is not 

represented in calculation CPI for housing group. 

 

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

for the major groups based on household consumption and expenditure survey for 2010: 
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Major Groups of Expenditure 
Relative Weight Distribution 

Palestine West Bank Gaza Strip Jerusalem J1 

Food and soft drinks 35.0175 34.9556 41.1820 23.6719 

Alcoholic Beverages and tobacco 4.3089 5.2219 2.3220 4.0605 

Textiles, clothing and footwear 6.2857 5.7950 7.0944 6.9074 

Housing 8.8652 8.8268 8.7349 9.2789 

Furniture, household goods  5.3590 4.8289 6.5546 5.4239 

Medical care 3.9328 4.4389 3.0826 3.3219 

Transportation 13.8281 15.3316 7.9311 18.3655 

Communications 3.5508 3.4552 3.1687 4.6886 

Recreational, cultural goods & services 2.0673 1.7833 2.3937 2.6941 

Education 3.3886 3.5926 3.3806 2.5117 

Restaurants, cafes and hotels 1.9198 1.8566 1.6527 2.7000 

Miscellaneous goods and services 11.4763 9.9135 12.5028 16.3756 

Overall Consumer Price Index 100 100 100 100 

 

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

by region based on household consumption and expenditure survey for 2010: 
 

Region Relative Weight Distribution 

Palestine 1 

West Bank 0.5901 

Gaza Strip 0.3415 

Jerusalem J1 0.0684 

 

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 were calculated individually for locally 

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

the total item index representing Palestine is not calculated based on averaging the two other 

indices.  
 

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

agricultural production, and industrial production during the year 2009 data. They were also 

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

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 
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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 PPI 

adoption in 2009 data: 
 

Main Categories 
Relative Weight Distribution 

Local Export Total 

Agriculture 39.2829 2.9803 36.0080 

Fishing 0.2167 0.0000 0.1972 

Mining & Quarrying 2.2854 0.5924 2.1327 

Manufacturing 58.2149 96.4273 61.6622 

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 WHPI were 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 were relayed on sales of domestic production values based on each of the 

agricultural production, and industrial production during the year 2007 data. They were also 

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 and goods imported proportional to 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 WHPI 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 

WHPI adoption in 2007 data: 
 

Main Categories 
Relative Weight Distribution 

Local Import Total 

Agriculture 39.5320 12.3270 28.5990 

Fishing 0.2770 0.0140 0.1430 

Mining & Quarrying 1.2160 0.5330 0.9420 

Manufacturing 59.0250 87.1260 70.3160 

Overall Wholesale Price Index 100 100 100 
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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 weights used to calculate the index of residential, non-residential, and skeleton buildings 

were 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 CCI 

adoption in 2013 data: 
 

Main Categories 

Relative Weight Distribution 

Residential 
Buildings 

Non-residential 
Buildings 

Skeleton 
Buildings 

Raw Materials 36.3600 65.6000 69.2000 

Rental of equipment 0..666 3.6000 4.3000 

Labor costs and wages .3.6600 24.9000 23.5000 

Expenses and other costs 1.2000 1.2000 0.0000 

Engineering and supervision 
services 

4.7000 4.7000 3.0000 

Overall Construction Cost Index 100 100 100 

 

The weights used to calculate the road index were based on a number of projects implemented    

in 2008. 

 

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

adoption in 2008 data: 
 

Main Categories 

Relative Weight Distribution 

Agricultur-
al  roads 

Developme-nt 
of outside 

roads 

Developm-
ent of the 
municipal-
ity roads 

Mainten-
ance of 

the 
municip-

ality 
roads 

Mainten-
ance of  
outside 
roads 

All items 
of Road 

Cost 
weight 

Raw Materials 36.9000 60.6000 62.7000 63.7000 66.1000 60.6300 

Transportation fees 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.1000 

Rental of equipments 45.0000 14.0000 13.5000 17.5000 13.5000 17.7500 

Operating costs of 
equipment and maintenance 

3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.1000 

Labor costs and wages 7.1000 11.4000 9.8000 8.8000 11.4000 9.9200 

Wages and miscellaneous 
costs 

5.0000 10.0000 10.0000 6.0000 5.0000 7.5000 

Overall Road Cost Index 100 100 100 100 100 100 

 

The weights used to calculate the index of water networks costs were based on a number of 

projects implemented in 2009. 

 

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

WNCI adoption in 2009 data: 
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Main and Sub Categories Relative Weight Distribution 

Water Reservoirs 31.2500 

Excavations 2.5000 

Concrete 13.7500 

Iron 10.0000 

Construction work and paint 2.5000 

Miscellaneous 1.2500 

Administrative expenses 1.2500 

Water Networks 68.7500 

Excavations 6.2500 

Deface Materials 10.0000 

Asphalt, bitumen mixture and  its products 8.7500 

Plastic and steel pipes  31.2500 

Wages and other costs 8.7500 

Administrative expenses 3.7500 

Overall Water Networks Cost Index 100 

 

The weights used to calculate the index of sewage networks costs were based on a number of 

projects implemented in 2009. 
 

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

SNCI adoption in 2009 data: 
 

Main Categories Relative Weight Distribution 

Excavations 15.0000 

Deface Materials 20.0000 

Asphalt, bitumen mixture and its products 7.0000 

Plastic and cements pipes 25.0000 

Wages and other costs 8.0000 

Fountains  20.0000 

Administrative expenses 5.0000 

Overall Sewage Networks Cost Index 100 

 

2.5.5 Weighting System for IPI 

The weights used to calculate the Industrial Production Index were based on the value of 

industrial production and the value added for all economic activities in the Industrial Survey 

of 2009. 
 

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

adoption in 2009 data: 
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Main Categories Relative Weight Distribution 

Mining & Quarrying 4.6000 

Manufacturing 80.5000 

Electricity Water Supply 14.9000 

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 using 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, Cucumbers and banana goods: the high 

coefficient of variation in the price of tomatoes, Cucumbers and banana during 2015 is due to 

the oscillation in tomato, Cucumbers and banana prices, especially in the third and fourth 

quarter of 2015.  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 include: 

 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 J1.  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: Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel 

following its occupation of the West Bank in 1967. 

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

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

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

and it is not represented in calculation CPI for housing group. 

5. It should be noted that in calculating the PPI 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 WHPI 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 2015 

 

 

Coefficient 
of Variation 

95% Confidence Interval Standard 
Error 

Estimate Item Description 
Upper Lower 

0.00 13.06 13.01 0.01 13.03 Long grain rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 1kg 

0.00 151.34 148.64 0.69 149.99 Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

0.00 3.85 3.82 0.01 3.83 White bread - Local -1kg 

0.02 56.97 52.19 1.22 54.58 Fresh beef meat - Local - 1kg 

0.03 16.69 15.07 0.41 15.88 Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

0.00 96.32 95.98 0.09 96.15 Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

0.04 16.91 14.54 0.60 15.72 Chicken eggs - Local - Carton/ 2kg 

0.01 30.08 29.33 0.19 29.70 Olive oil - Local - 1kg 

0.07 5.93 4.42 0.38 5.17 Large size banana - Israel - 1kg* 

0.01 5.94 5.65 0.07 5.79 Red apple - Israel - 1kg 

0.13 4.58 2.68 0.48 3.63 Greenhouse tomato - Local - 1kg*  

0.07 3.80 2.90 0.23 3.35 Greenhouse cucumber - Local - 1kg* 

0.04 2.42 2.06 0.09 2.24 Medium sized potato - Israel - 1kg 

0.00 3.58 3.54 0.01 3.56 Fine white sugar -  Israel - Pack/ 1kg 

0.01 1.61 1.57 0.01 1.59 White table salt-  Israel - Pack/ 1kg 

0.00 21.03 21.02 0.00 21.03 Imperial - Local - 20 cigarettes 

0.02 62.86 58.34 1.15 60.60 Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

0.01 5.68 5.43 0.06 5.55 Diesel for heating - Israel - 1 liter 

0.01 6.30 6.05 0.06 6.17 Excellent gasoline 95 - Israel - 1 liter 

0.01 143.28 136.27 1.79 139.78 Locally manufactured gold – 21 carat 
 

    * The high coefficient of variation in the price of tomatoes, Cucumbers and banana during 2015 is due to the oscillation in 

tomato, Cucumbers and banana prices, especially in the third and fourth quarter of 2015. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

Inflation: 

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

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

Laspeyres equation: 

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

relation to base period prices, multiplied by 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. 
 

Consumer price:  

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

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. 
 

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. 
 

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.  
 

Institutional unit enterprise:  

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 in 

transactions with other entities. 
 

Economic activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labor, capital, goods and services to produce specific products (goods and services). In 

addition to that, the main economic activity refers to the main work of the enterprise based on 

the (ISIC) and that contribute by the large proportion of the value added, whenever more than 

one activity exist in the enterprise. 
 

Production (output): 

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.  




