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 كر وتقديرش

 
الذين  جميع مصادر البيانات الخاصة بمسوح األسعارإلى  المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقديريتقدم الجهاز 

ساهموا في إنجاح جمع بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء 
 . تأدية واجبهم

    
الجهاز المركزي لإلحصاء  بقيادة فريق فني من ،6102القياسية مسوح األسعار واألرقام لقد تم تخطيط وتنفيذ 

 6102لعام  (CFG)، وبدعم مالي مشترك بين كل من دولة فلسطين ومجموعة التمويل الرئيسية للجهاز الفلسطيني
 (.SDC)ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

 
إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز  والتقدير الشكر بجزيل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينييتقدم 

(CFG ) مسوح األسعارالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ. 
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 للمستخدمينتنويه 
 

، فقد J1القدس  ءوالضفة الغربية باستثنا J1القدس  بين للسلع والخدماتواألهمية النسبية نظرًا للتفاوت في األسعار  -3
الرقم القياسي فإن  وباقي محافظات الضفة الغربية بشكل مستقل، لذا J1لكل من القدس الرقم القياسي  احتسابتم 

 .J1القدس  تضمنالضفة الغربية ال يبالخاص 
سعر صرف الدوالر مقابل ل المعدل الشهريوقد بلغ  . في تسعير السلع والخدمات ل اإلسرائيليقالشيتم استخدام  -7

 :كالتالي  7132 – 7118للسنوات  لقالشي
 

 8002 8002 8002 8002 8008 8000 8000 8002 8002 الشـــهر

 3.95 3.95 3.49 3.73 18.3 3.58 3.72 3.90 3.78 كانون ثاني

 3.91 3.90 3.52 3.69 18.3 3.66 3.75 4.11 3.60 شباط

 3.87 4.00 3.48 3.69 18.3 3.56 3.74 4.16 1831 آذار

 3.78 3.94 3.48 3.62 18.3 3.43 3.69 4.19 1831 نيسان

 3.81 3.86 3.46 3.63 18.1 3.47 3.79 4.07 1833 أيار

 3.86 3.83 3.46 3.62 ..18 3.41 3.85 3.93 1813 حزيران

 3.86 3.79 3.42 3.61 1833 3.42 3.86 3.90 .181 تموز

 3.80 3.83 3.50 3.58 3834 3.54 3.79 3.83 1833 آب

 3.76 3.91 3.63 3.57 1833 3.69 3.73 3.77 1831 أيلول

 3.82 3.87 3.73 3.54 18.3 3.67 3.61 3.72 .183 تشرين أول

 3.84 3.89 3.83 3.54 1833 3.74 3.64 3.77 ..18 تشرين ثاني

 3.83 3.88 3.93 3.50 18.3 3.77 3.61 3.79 18.1 كانون أول

 3.84 3.89 3.58 3.61 2822 3.58 3.73 3.93 3.58 المعدل السنوي

 
 

 االختصارات

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

 .3622 عام
:COICOP  من االستخدامتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض. 

ISIC-4:  الصادر عن ( التنقيح الرابع)التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية
                                                                                    .األمم المتحدة

CFG: المركزي لإلحصاء الفلسطيني مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز. 
SDC: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. 
SNA:  3661نظام الحسابات القومية. 

UN: األمم المتحدة. 
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 7132عام 
 

25 
األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة  2.7
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 المقدمة
 

ـــراد اليوميـــة  ـــوفر تعتبـــر اإلحصـــاءات الخاصـــة باألســـعار مـــن اإلحصـــاءات االقتصـــادية الهامـــة المرتبطـــة بحيـــاة األف ـــي ت والت
عار وتركيب األرقام القياسية لهـا، لمعرفـة حجـم التضـخم وتـذثير ذلـك علـى دخـل المعلومات الالزمة لمعرفة االتجاه العام لألس

 .األفراد والنمط االستهالكي لألسر
 

ستشـعارًا منـه وذلـك ا 3662إصدار نشرات األسعار واألرقام القياسـية منـذ عـام  المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهازوقد بدأ 
ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق المحافظات الفلسطينية المختلفة تبـين أسـعار المسـتهلك والمنـتج والجملـة للسـلع 

باشـر الجهـاز  7116قام الجهاز بجمـع أسـعار مـواد البنـاء المختلفـة، وفـي العـام  7118االستهالكية الهامة، ومع بداية العام 
شــبكات الميــاه  إنشــاءبــدأ الجهــاز بجمــع بيانــات حــول أســعار مــواد  7131نشــاء الطــرق، ومــع بدايــة العــام بجمـع أســعار مــواد إ

، ممــا يســهل علــى 7133الصــناعي مــع مطلــع عــام  اإلنتــاجوالصــرف الصــحي، كمــا باشــر بجمــع بيانــات حــول كميــات وقــيم 
سالسل الزمنيـة المتـوفرة عـن األسـعار لمقارنتهـا المستفيدين من هذه اإلحصائيات متابعة األسعار لعدد من السنوات ودراسة ال

وتحتـــوي النشـــرة الســـنوية علـــى األرقـــام القياســـية للمســـتهلك والمنـــتج والجملـــة وتكـــاليف مـــواد البنـــاء والطـــرق .  ومعرفـــة تطورهـــا
 الصـناعي، إضـافة إلـى متوسـطات أسـعار المسـتهلك لسـلع اإلنتـاجكميـات و شـبكات الميـاه والصـرف الصـحي تكاليف إنشـاء و 

مختــارة، حيــث تــم جمــع أســعار المســتهلك مــن جميــع المحافظــات الفلســطينية، بينمــا اقتصــر جمــع أســعار الجملــة علــى خمــس 
وقطـاع غـزة، أمـا تكـاليف مـواد البنـاء  J1القـدس  إلـىمحافظات رئيسية تمثل شـمال ووسـط وجنـوب الضـفة الغربيـة باإلضـافة 

أسعارها من محافظات الضفة الغربية، كما يـتم جمـع بيانـات عـن والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي فقد اقتصر جمع 
 .كميات وقيم االنتاج وأسعار المنتجات الصناعية من جميع المحافظات الفلسطينية

  
إلى السادة الباحثين والمخططـين والمهتمـين بشـؤون  7132الجهاز أن يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية السنوية لعام  يسر

لـى مراكــز البحـث العلمـي والجامعـات واألفــراد، والتـي تشـمل األرقـام القياســية للمسـتهلك والمنـتج والجملــة التنميـة اال قتصـادية واى
  .وتكاليف مواد البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي واإلنتاج الصناعي

 
ياسية بشكل منتظم بهدف توفير البيانات يسعى الجهاز من خالل هذا التقرير إلى توفير البيانات اإلحصائية حول األرقام الق

الالزمة ألغراض الدراسة والتحليل وخدمة أصحاب القرار، وبكل تذكيد سوف يقوم الجهاز بتطوير هذه النشرة على ضوء 
 .مقترحات وتقييمات الباحثين والمهتمين لهذا الجهد

 
 

 
 واهلل ولي التوفيق،،،

 
 

  7102، أيار عال عوض
  رئيس الجهاز

 



PCBS :2016، األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية 
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 الفصل األول
 

 والمؤشرات والتصنيفات المصطلحات
 

 والمؤشرات المصطلحات 1.1
ودليل  اإلحصائية، وفق معجم المصطلحاتفي مسوح األسعار واألرقام القياسية  المستخدمةالمصطلحات والمؤشرات  تعرف

مع  ةباإلحصاءات والمنسجم حدث التوصيات الدولية المتعلقةأعلى ة الصادرة عن الجهاز والمعتمد اإلحصائيةالمؤشرات 
  .النظم الدولية

 
 :التضخم

 :اآلتيةويحسب التضخم وفقاً للمعادلة . المستمر والملموس في المستوى العام لألسعار في دولة ما االرتفاعهو 

معدل التضخم





)1(*100

1t

t          حيث :t
 .فترة المقارنةيمثل المستوى العام لألسعار في  

                                                    1t
 .يمثل المستوى العام لألسعار للفترة السابقة 

 
 :الرقم القياسي لألسعار

 .السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة على أسعار هو
 

 :للنقود القوة الشرائية
 .كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقدهي 

 
 :السبير معادلة

المقارنة  فترةهي معادلة رياضية وضعها عالم اإلحصاء السبير الحتساب األرقام القياسية لألسعار وذلك بقسمة أسعار 
 .األساس سنةبكميات  وبالترجيحاألساس،  فترةعلى أسعار 

  
 :سي ألسعار المستهلكالرقم القيا

هو عبارة عن وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بين فترة زمنية تسمى فترة 
 . المقارنة وبين فترة أخرى تسمى فترة األساس

 
  :سعر المستهلك

 .لالحتياجات األسريةهو السعر الذي يدفعه المستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة 
 

 :سعر المنتج
 التي األسعار ابـأنه( SNA-93)الحسابات القومية  نظام في توصيات األمم المتحدة بشأن تالمنتج كما ورد أسعار تعرف
المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصومًا منه ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة ا يتلقاه

 .على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل أخرى توضع
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 :الجملةسعر 
المستعملين في المجاالت  إلى أوتجار التجزئة  إلىالمستعملة  أوللسلع الجديدة ( البيع دون تحويل)إعادة البيع  سعر وه

السماسرة في شراء  أوالقيام بدور الوكالء  أوالمهنية لغيرهم من تجار الجملة،  أوالمؤسسية  أوالتجارية  أوالصناعية 
 .جور النقلأبيعها لهم، ويشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة و  أوالشركات  أو األشخاصالبضائع لحساب هؤالء 

 
 :فترة األساس

 .هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها
 

 :سلة المستهلك
 .غراض المعيشةأللالخدمات التي يقوم المستهلك باإلنفاق عليها هي المجموعة الحقيقية للسلع و 

 
 : أوزان الترجيح

داخل سلة المستهلك أو بين مكونات الرقم القياسي، وتستخدم في العمليات الحسابية  هي األهمية النسبية للسلع والخدمات
 .للرقم القياسي

 
 :أسعار فترة األساس

 .والتي يتم مقارنة األسعار الجارية بهاهي أسعار السلع والخدمات في فترة ما 
 

 (مؤشر) :في الرقم القياسي نسبة التغير
في  تحسب بقسمة الرقم القياسي لفترة ما على الرقم القياسي لفترة المقارنة مضروباً وهي مقدار التغير في الرقم القياسي، و 

 .مائة ثم طرح مائة
 

 :معامل التحويل
األساس لسلسة من األرقام القياسية محسوبة باالستناد إلى فترات أساس مختلفة بحيث هو مقدار يستخدم في توحيد فترة 

 .تصبح قابلة للمقارنة
 

 :مؤسسيةالوحدة ال
كيان اقتصادي قادر في ذاته على امتالك األصول وتحمل االلتزامات وممارسة األنشطة االقتصادية والدخول في معامالت 

 . مع كيانات أخرى
 

 : يالنشاط االقتصاد

تنفـذ مـن قبـل وحـدة معينـة والتـي تسـتخدم العمـل  نشـطة التـياألجـراءات و اإلمجموعة من  جمصطلح يشير إلى عملية تدم
 إلىالرئيســي  االقتصاديكمــا يشــير النشــاط  . (ســلع وخــدمات)منتجــات محــددة  جورأس المـال والبضـائع والخــدمات لتنــت

قتصــادية النشــطة اسســة والــذي قامـت مــن أجلــه حسـب التصــنيف الــدولي الموحـد لألؤ طبيعــة العمــل الــذي تمارســه الم
 .سسة الواحدةؤ نشـطة داخــل الماألويسـهم بـأكبر قـدر مــن القيمـة المضـافة فـي حالــة تعـدد 
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 : المخرجات
والخدمات المنتجة من قبل المنشأة، باستثناء قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط ال تأخذ فيه تعرف على أنها السلع 

الشركة بعين االعتبار مخاطر استخدام المنتجات في اإلنتاج وباستثناء قيمة السلع والخدمات المستهلكة من قبل نفس 
أو ( أس المال الثابت أو التغيرات في قوائم الجردر )المنشأة فيما عدا السلع والخدمات المستخدمة لتكوين رأس المال 

 .لالستهالك النهائي الذاتي
 

 التصنيفات 1.1
المعتمدة والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير التصنيفات اإلحصائية على ومعالجة البيانات  ، ترميزفي عملية جمعاعتمد 

 .الدولية وبما يتالءم مع الخصوصية الفلسطينية
 

 من االستخدام تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض :اسم التصنيف
 COICOP :مختصر اسم التصنيف

 0222اإلصدار األول، : اإلصدار والسنة
 

مسوح إنفاق واستهالك : ويستخدم في ثالث محاور إحصائية مهمة وهي (SNA-93)هو جزء من نظام الحسابات القومية 
ر المستهلك، وبرنامج المقارنات الدولية للناتج المحلي اإلجمالي والنفقات األسرة وميزانية األسرة، األرقام القياسية ألسعا

 .المكونة له

 
 :إلى ثالثة أجزاء من االستخدام ينقسم تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض

  نفقات االستهالك الفردي لألسر المعيشية 70-7األقسام من. 
  ادفة للربح التي تخدم األسر المعيشيةنفقات االستهالك الفردي للمؤسسات غير اله: 71القسم. 
  نفقات االستهالك الفردي للحكومة عموماً : 71القسم. 

تم تقسيم المجموعات إلى مجموعات فرعية ألغراض وطنية، وعليه ظهرت مجموعات ذات خمس حدود وثم تجزئة 
 .من ستة حدود المجموعات الفرعية إلى فئات أخذت رمزاً 

 
حسب التصنيف الصناعي الدولي ( الحد الخامس)الصناعي الفلسطيني لألنشطة االقتصادية التصنيف  :اسم التصنيف

 (التنقيح الرابع)الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

 ISIC- 4 :مختصر اسم التصنيف

 0271، كانون ثاني (النسخة الثالثة)اإلصدار األول : اإلصدار والسنة
 

كبيــرة مــن اإلحصــاءات التــي تحتــاج إلــى بيانــات تفصــيلية مصــنفة حســب نــو  هــو تصــنيف عــام لونتــاج ويســتخدم لمجموعــة 
النشـــاط مثـــل اإلحصـــاءات المتعلقـــة باإلنتـــاج والـــدخل القـــومي واإلحصـــاءات االقتصـــادية األخـــرى واإلحصـــاءات الديموغرافيـــة 

وعليــه فــان كلمــة .  جتمــاعيواألنــوا  األخــرى مــن التحليــل والوصــف اال والعمالــةواالجتماعيــة الالزمــة لتحليــل القــوى العاملــة 
نماصناعي ليست مقتصرة على االستخدامات الصناعية   .لجميع األنشطة االقتصادية وا 
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 على االقتصادية لألنشطة ومتسق تصنيفات متماسك هيكل من االقتصادية الفلسطيني لألنشطة الصناعي التصنيف نيتكو 

 تجميع بداخلهيمكن  شامالً  إطاراً  مويقد ،دولياً  عليها المتفق التصنيفوقواعد  والمبادئ والتعريفات المفاهيم من مجموعة أساس

 .االقتصادية في نسق مصمم ألغراض التحليل االقتصادي البيانات
 

التصنيف لتصنيف الوحدات اإلحصائية مثل المنشآت أو المشاريع، وفقا للنشاط االقتصادي  يستعمل العملية الممارسة وفي
 ،الوقت مرور مع االقتصاد أداء وتقييم وتحليل عنها لرصد غنى ال المعلومات من متواصل دفق لتقديم الذي تعمل فيه أساساً 

 تقديم األمر يتطلب حيث الالحق، االقتصادي التحليل وفي مجال اإلحصاءات في للتصنيف لياألو  التطبيق إلى وباإلضافة

 الصناعي التصنيف استعمال يتزايد ،(باسم الصناعات أيضاً  إليها ويشار(ضيقًا  تعريفاً  فةاقتصادية معر  أنشطة عن معلومات

صدار الضرائب جمع مثل إدارية ألغراض أيضاً  دالدولي الموح  .التجارية التراخيص وا 
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 الفصل الثاني
 

 النتائج الرئيسية
 

، حيث تم التركيز 0272يعرض هذا الفصل النتائج السنوية لمسوح األسعار واألرقام القياسية والتي تم تنفيذها خالل العام 
في هذا الفصل على نسب التضخم السنوية في األرقام القياسية المختلفة لمسوح األسعار وبحسب المجموعات الرئيسية 

 .المكونة لكل رقم قياسي
 

  1112خالل عام ألسعار المستهلك  األرقام القياسية 1.1
ســـنة األســـاس ) 0272مقارنـــة بالعـــام % 2.00مقـــدار  انخفاضـــًا  0272ســـجلت أســـعار المســـتهلك فـــي فلســـطين خـــالل العـــام 

مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه األســعار خــالل العــام % 72.12فيمــا ســجلت أســعار المســتهلك ارتفاعــًا بنســبة (.  722=0272
بشكل رئيسي  0272يعود السبب الرئيسي النخفاض األسعار خالل العام .  0221مقارنة بالعام % 10.11، وبنسبة 0272

، وأســعار الســلع ضــمن مجموعــة %0.27أســعار الســلع والخــدمات ضــمن مجموعــة المســكن ومســتلزماته بمقــدار النخفــاض 
، %2.12، وأســعار الســلع ضــمن مجموعــة النقــل والمواصــالت بمقــدار %7.22المــواد الغذائيــة والمشــروبات المرطبــة بمقــدار 

، وأسـعار %1.21وأسـعار خـدمات التعلـيم بنسـبة  ،%1.20على الرغم من ارتفـا  أسـعار المشـروبات الكحوليـة والتبـب بنسـبة 
، فيمـا سـجلت بقيـة المجموعــات تغيـرات متفاوتـة ولكـن بقــي تأثيرهـا محـدودًا علــى %0.12األقمشـة والمالبـس واألحذيـة بنســبة 
 .الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

 
 :1112لعام  J1أسعار المستهلك في القدس 

ســنة األســاس )مقارنــة بالعــام الســابق % 2.12انخفاضــًا مقــدار   0272خــالل العــام  J1ســجلت أســعار المســتهلك فــي القــدس 
انخفـــاض أســـعار الســـلع ضـــمن  J1، ومـــن أهـــم المجموعـــات التـــي أثـــرت علـــى انخفـــاض األســـعار فـــي القـــدس (722=0272

بمقــــدار ، وأســــعار الســــلع والخــــدمات ضــــمن مجموعــــة المســــكن ومســــتلزماته %1.21مجموعــــة النقــــل والمواصــــالت بمقــــدار 
، على الرغم من ارتفا  أسـعار %0.77، وأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 0.20%

، وأســعار األقمشــة والمالبــس واألحذيــة %1.01، وأســعار المشــروبات الكحوليــة والتبــب بنســبة %1.11خــدمات التعلــيم بنســبة 
تغيـــرات متفاوتـــة ولكـــن بقـــى تأثيرهـــا علـــى الـــرقم القياســـي ألســـعار المســـتهلك  ، فيمـــا ســـجلت بقيـــة المجموعـــات%7.12بنســـبة 

مقارنـة مـع مـا كانـت % 70.11سـجلت أسـعار المسـتهلك ارتفاعـًا بنسـبة .  محدودًا لتدني وزنهـا النسـبي داخـل سـلة المسـتهلك
 .0221مقارنة بالعام % 12.11، وبنسبة 0272عليه األسعار خالل العام 

 
 :1112قطاع غزة لعام  أسعار المستهلك في

ســنة األســاس )مقارنــة بالعــام الســابق % 2.11انخفاضــًا مقــدار   0272ســجلت أســعار المســتهلك فــي قطــا  غــزة خــالل العــام 
، وأســعار الســلع %0.12، الســبب الرئيســي لهــذا االنخفــاض يعــود النخفــاض أســعار الخــدمات الطبيــة بمقــدار (722=0272

، وأســعار الســلع والخــدمات ضــمن مجموعــة المســكن %0.12روبات المرطبــة بمقــدار ضــمن مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشــ
، وأســعار األقمشــة %2.71، علــى الــرغم مــن ارتفــا  أســعار المشــروبات الكحوليــة والتبــب بنســبة %7.22ومســتلزماته بمقــدار 

، وأســـعار خـــدمات %7.22، وأســـعار الســـلع ضـــمن مجموعـــة النقـــل والمواصـــالت بنســـبة %1.21والمالبـــس واألحذيـــة بنســـبة 
، فيما سجلت بقية المجموعات تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدودًا على الرقم القياسي لألسـعار، %7.02التعليم بنسبة 
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ـــه األســـعار خـــالل العـــام % 1.21كمـــا ســـجلت أســـعار المســـتهلك ارتفاعـــًا بنســـبة  ـــة مـــع مـــا كانـــت علي ، وبنســـبة 0272مقارن
 .0221مقارنة بالعام % 11.71

 
 : 1112أسعار المستهلك في الضفة الغربية لعام 

سـنة )مقارنـة بالعـام السـابق % 2.21انخفاضـًا طفيفـًا مقـدار   0272سجلت أسعار المسـتهلك فـي الضـفة الغربيـة خـالل العـام 
مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه األســعار خــالل % 71.12، فيمــا ســجلت أســعار المســتهلك ارتفاعــًا بنســبة (722=0272األســاس 
 0272يعــــود الســــبب الرئيســــي النخفــــاض األســــعار خــــالل العــــام .  0221مقارنــــة بالعــــام % 11.72، وبنســــبة 0272العــــام 

، وأســعار الســلع ضــمن مجموعــة %1.00النخفــاض أســعار الســلع والخــدمات ضــمن مجموعــة المســكن ومســتلزماته بمقــدار 
، وأسـعار %1.20ارتفا  أسعار خـدمات التعلـيم بنسـبة ، على الرغم من %2.21المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 

، أمــا بقيــة المجموعــات فقــد ســـجلت %7.21، وأســعار األقمشــة والمالبــس واألحذيــة بنســبة %0.22الخــدمات الطبيــة بنســبة 
 .تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدودًا على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

 
 1112-1112لمستهلك حسب المنطقة خالل السنوات، األرقام القياسية ألسعار ا

 (722=  0272)سنة األساس    

 
 

 .7691ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام البيانات *   
 .7691إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتهتشمل **   
 

   1112في فلسطين خالل عام  األرقام القياسية ألسعار المنتج 1.1
شـهر األسـاس كـانون أول % )0.21ارتفاعـًا بنسـبة  0272سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في فلسطين خالل العـام 

، حيـث ارتفعـت أسـعار السـلع %7.11الـذي شـهد ارتفاعـًا بنسـبة  0272عـام  وهي أعلـى ممـا كانـت عليـه فـي (722=0272
، كما سـجلت أسـعار السـلع المصـدرة مـن 0272مقارنة مع عام  0272خالل عام % 0.12المنتجة والمستهلكة محليًا بنسبة 
د سـجلت أسـعار إمـدادات أما على مستوى المجموعات الرئيسية، فقـ.  عن نفس الفترة% 7.70اإلنتاج المحلي ارتفاعًا بنسبة 

دارة %71.21الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء ارتفاعــًا بنســبة  ، وأســعار إمــدادات الميــا  وأنشــطة الصــرف الصــحي وا 
، وأســـعار الســـلع %0.01، وأســـعار الســلع ضـــمن مجموعـــة الصــناعات التحويليـــة بنســبة %1.01النفايــات ومعالجتهـــا بنســبة 

، بينمـــا ســـجلت أســـعار الســـلع ضـــمن مجموعـــة التعـــدين %2.12جـــة وصـــيد األســـماك بنســـبة ضـــمن مجموعـــة الزراعـــة والحرا
ارتفعـــت أســـعار المنـــتج بنســـبة .  0272مقارنـــة مـــع عـــام  0272خـــالل عـــام % 2.12واســـتغالل المحـــاجر انخفاضـــًا مقـــدار  
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ليـه األسـعار خـالل مقارنـة مـع مـا كانـت ع% 01.12، وبنسـبة 0277مقارنة مع مـا كانـت عليـه األسـعار فـي العـام % 1.11
 .0221العام 

 
 1112–1112خالل السنوات،  (محلي، ومصدر) األرقام القياسية ألسعار المنتج في فلسطين حسب جهة االستهالك

 (722=  0272كانون أول )شهر األساس    

 

 
   1112في فلسطين خالل عام  األرقام القياسية ألسعار الجملة 2.1

ـــــام القياســـــية  ـــــي فلســـــطين خـــــالل العـــــام شـــــهدت األرق ـــــة ف ســـــنة األســـــاس )، %7.20ارتفاعـــــًا بنســـــبة  0272ألســـــعار الجمل
، السـبب الرئيسـي لهـذا االرتفـا  %7.07الـذي شـهد ارتفاعـًا بنسـبة  0272وهي أعلى مما كان عليه فـي عـام ( 722=0221

، أمـــا علـــى مســـتوى %2.12بة ، وأســـعار الســـلع المســـتوردة بنســـ%0.21يعـــود الرتفـــا  أســـعار الســـلع المنتجـــة محليـــًا بنســـبة 
، وأســـعار الســـلع ضـــمن %71.02المجموعـــات الرئيســـية فقـــد ارتفعـــت أســـعار الســـلع ضـــمن مجموعـــة صـــيد األســـماك بنســـبة 

، بينمـــا انخفضـــت %7.02، وأســـعار الســـلع ضـــمن مجموعـــة الصـــناعات التحويليـــة بنســـبة %0.12مجموعـــة الزراعـــة بنســـبة 
ارتفعـت .  0272مقارنـة مـع عـام  0272خـالل عـام % 2.12لمحـاجر بمقـدار أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغالل ا

 .0221مقارنة مع ما كانت عليه األسعار خالل العام % 02.21أسعار الجملة بنسبة 
 

  1112–1112خالل السنوات، ( محلي، ومستورد)األرقام القياسية ألسعار الجملة في فلسطين حسب مصدر السلعة 
 (722=  0221)سنة األساس     
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   1112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية 2.1
% 7.01ارتفاعـًا بنسـبة  0272شهدت األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربيـة خـالل العـام 

جموعــات الرئيســية ارتفعــت أســعار مجموعــة أجــور ، وعلــى مســتوى الم(722=0271ســنة األســاس ) 0272مقارنــة مــع العــام 
، فـــي حـــين انخفضـــت %2.21، وأســـعار الســـلع ضـــمن مجموعـــة اســـتئجار المعـــدات بنســـبة %2.10وتكـــاليف العمـــال بنســـبة 

 . 0272مقارنة مع العام  0272خالل العام % 7.12أسعار السلع ضمن مجموعة الخامات والمواد األولية بمقدار 
 

ارتفاعـًا بنسـبة  0272القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية خـالل العـام كما سجلت األرقام 
، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية ارتفعـت أسـعار مجموعـة (722=0271سنة األساس ) 0272مقارنة مع العام % 7.02

، في حين انخفضـت %2.12ستئجار المعدات بنسبة ، وأسعار السلع ضمن مجموعة ا%2.10أجور وتكاليف العمال بنسبة 
 . 0272مقارنة مع العام  0272خالل العام % 7.07أسعار السلع ضمن مجموعة الخامات والمواد األولية بمقدار 

 
% 2.12ارتفاعـًا بنسـبة  0272سـجلت األرقـام القياسـية ألسـعار تكـاليف البنـاء لمبـاني العظـم فـي الضـفة الغربيـة خـالل العـام 

، وعلــى مســتوى المجموعــات الرئيســية ارتفعــت أســعار مجموعــة أجــور (722=0271ســنة األســاس ) 0272نــة مــع العــام مقار 
، فـــي حــين ســجلت أســعار الخامـــات %2.21، وأســعار مجموعـــة اســتئجار المعــدات بنســبة %1.11وتكــاليف العمــال بنســبة 

 .0272العام  مقارنة مع 0272، خالل العام %0.72والمواد األولية انخفاضًا مقدار  
 

1112-1112خالل السنوات، * األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء حسب نوع المبنى في الضفة الغربية  

 (722= 0271)سنة األساس      

 
 

 .7691الغربيــة فــي عــام ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة البيانات *   
 

    1112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية 2.1
مقارنـة مـع % 1.11انخفاضـًا مقـدار   0272شهدت األرقـام القياسـية ألسـعار تكـاليف الطـرق فـي الضـفة الغربيـة خـالل العـام 

، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية انخفضت أسعار السـلع ضـمن (722=  0221شهر األساس كانون أول ) 0272العام 
، %0.11ر مجموعـــة تكـــاليف تشـــغيل معـــدات وصـــيانة بمقـــدار ، وأســـعا%2.11مجموعـــة الخامـــات والمـــواد األوليـــة بمقـــدار 

، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة اسـتئجار المعـدات انخفاضـًا طفيفـًا %7.17وأسعار أجور وتكاليف العمال بمقدار 
 . 0272مقارنة مع العام  0272، خالل العام %2.22مقدار  
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 1112-1112خالل السنوات، * األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية 
 (722= 0221كانون أول )شهر األساس       

 
 

 .7691ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام البيانات *     
 

   1112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية 2.1
% 2.21ارتفاعـًا بنسـبة  0272شهدت األرقام القياسـية ألسـعار تكـاليف إنشـاء شـبكات الميـا  فـي الضـفة الغربيـة خـالل العـام 

، حيــث ارتفعــت أســعار تكــاليف إنشــاء شــبكات الميــا  (722=  0272شــهر األســاس كــانون ثــاني ) 0272مقارنــة مــع العــام 
، وعلـى مسـتوى بعـض المجموعـات %7.22، في حين انخفضت أسعار تكاليف إنشاء خزانـات الميـا  بمقـدار %7.22بنسبة 

، وأسعار أعمال %1.71، وأسعار مواسير بالستيك وحديد بنسبة %1.20الفرعية فقد سجلت أسعار الحفريات ارتفاعًا بنسبة 
، فــي حــين انخفضــت أســعار اإلســفلت ومنتجاتــه بمقــدار %7.21، وأســعار الخرســانة بنســبة %0.21البنــاء والــدهانات بنســبة 

 .0272مقارنة مع العام  0272خالل العام % 1.21، وأسعار الحديد بمقدار 72.11%
 

 1112-1111ت، خالل السنوا* األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية
 (722= 0272كانون ثاني )شهر األساس       

 
 .7691ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام البيانات *    
 

   1112خالل عام  الضفة الغربيةاألرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في  2.1
ارتفاعـًا بنسـبة  0272شهدت األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية خـالل العـام 

ـــة مـــع العـــام % 2.12 ـــاني ) 0272مقارن ، حيـــث ارتفعـــت أســـعار الحفريـــات بنســـبة (722=  0272شـــهر األســـاس كـــانون ث
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، فـــــي حـــــين انخفضــــت أســـــعار اإلســــفلت ومنتجاتـــــه بمقـــــدار %2.01، وأســــعار مواســـــير بالســــتيك وبـــــاطون بنســــبة 1.20%
 .0272مقارنة مع العام  0272، خالل العام %7.01، وأسعار المناهل بمقدار 72.11%

 
 1112-1111خالل السنوات، * األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية

 (722= 0272كانون ثاني )شهر األساس      

 

 .7691ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام البيانات *     
 

   1112خالل عام  األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين 2.1
شـهر ) 0272مقارنـة مـع العـام % 2.12ارتفاعـًا بنسـبة  0272شهدت األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي خالل العام 

دارة النفايـات ومعالجتهـا (722=  0272األساس كانون أول  ، حيث سجل نشاط إمدادات الميا  وأنشـطة الصـرف الصـحي وا 
، وسجلت أنشطة الصـناعات %71.21ل نشاط التعدين واستغالل المحاجر ارتفاعًا بنسبة ، كما سج%72.11ارتفاعًا بنسبة 

ــا  انخفاضــًا مقــدار  %1.10التحويليــة ارتفاعــًا بنســبة  % 02.02، فــي حــين ســجل نشــاط إنتــاج وجمــع وتوزيــع الكهربــاء والمي
 .0277ع ما كانت عليه خالل العام مقارنة م% 7.04ارتفعت كميات اإلنتاج الصناعي بنسبة .  مقارنة مع العام السابق

 
 1112-1111األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين خالل السنوات، 

 (722=0272كانون أول )شهر األساس      

 

 
 

102.00 

107.62 

100.00 

102.00 

104.00 

106.00 

108.00 

110.00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ي
س

يا
لق

 ا
قم

لر
ا

 

 السنة

96.77 

103.58 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

105.00 

110.00 

115.00 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ي
س

يا
لق

 ا
قم

لر
ا

 

 السنة



 6102األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء
 

01 

 

 الفصل الثالث
 

 المنهجية
 

وتكــاليف البنــاء والطــرق  والمنــتج والجملــة يقــوم الجهــاز المركــزي لوحصــاء الفلســطيني بجمــع بيانــات عــن أســعار المســتهلك
بهـدف تركيـب األرقـام القياسـية وشبكات الميا  والصرف الصحي، كما يقوم بجمع بيانات عن كميـات وقـيم اإلنتـاج الصـناعي 

ونظرا لألهمية القصوى لهذ  البيانات، فقد تم وضع نظام متكامل يغطـي كافـة الجوانـب مـن حيـث طـرق جمـع األسـعار   .لها
 ،نظام األرقام القياسـية اعليه يقومالتي  الركيزة األساسيةهي  المستخدمةاألوزان حيث تعتبر  . جغرافيوتوزيعها ال هاومصادر 

بغـرض  هي المجموعة الحقيقية التـي يـتم رصـدها ودراسـة تغيـرات أسـعارها علـى فتـرات منتظمـة السلع والخدماتأن سلة  كما
 . تركيب األرقام القياسية

 
 قام القياسيةمسوح األسعار واألر أهداف  1.2

 :تهدف مسوح األسعار بصفة عامة إلى توفير البيانات اآلتية
على مستوى فلسطين ولكٍل من السلع المحلية والمصدرة، وعلى  جتوفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار المنت -

 .مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي
القياســية ألســعار الجملــة علــى مســتوى فلســطين ولكــٍل مــن الســلع المحليــة والمســتوردة، وعلــى تــوفير بيانــات عــن األرقــام  -

 .مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

تـــوفير بيانـــات عـــن األرقـــام القياســـية ألســـعار المســـتهلك علـــى مســـتوى فلســـطين ولكـــٍل مـــن الضـــفة الغربيـــة وقطـــا  غـــزة  -
 .المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي ، وعلى مستوىJ1والقدس

تــوفير بيانــات عــن األرقــام القياســية ألســعار تكــاليف البنــاء للمبــاني الســكنية وغيــر الســكنية ومبــاني العظــم علــى مســتوى  -
 .الضفة الغربية، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

ام القياسية ألسعار تكاليف الطرق بأنواعها المختلفة على مستوى الضفة الغربيـة، وعلـى مسـتوى توفير بيانات عن األرق -
 .المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا  والصرف الصحي على مسـتوى الضـفة الغربيـة،  -
 .موعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسيوعلى مستوى المج

توفير بيانات عن األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي على مستوى فلسطين، وعلى مستوى المجموعـات الرئيسـية  -
 .والفرعية المكونة للرقم القياسي

 .على مستوى فلسطين توفير بيانات عن التغير النسبي في اإلنتاج الصناعي من خالل قياس قيم اإلنتاج -

 .توفير بيانات عن التغير النسبي في أسعار المنتجات الصناعية المحلية على مستوى فلسطين -

 .معرفة حجم التضخم في األسعار سواء كانت محلية أو مستوردة -

 .توفير اإلحصاءات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين باالقتصاد الوطني -

 .حسابات القومية السنوية والربعيةالمساهمة في إعداد ال -

 

 استخدامات مؤشرات األسعار واألرقام القياسية   1.2
 : تستخدم مؤشرات األسعار واألرقام القياسية لمجموعة كبيرة من األغراض، من أهمها
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  عانــات الضــمان االجتمــاعي للتعــويض جزئيــًا أو كليــًا عــن التغيــرات فــي تكلفــة تكييــف األجــور واإلعانــات الحكوميــة وا 
 .  المعيشة

  توفير مؤشر لقياس تضخم األسعار للقطا  األسري برمته، حيث يسـتخدم المؤشـر إلزالـة أثـر تضـخم عناصـر اإلنفـاق
الـــدخل والمجـــاميع القوميـــة مـــن أثـــر تغيـــرات  ت القوميـــة وتخلـــيصاالســـتهالكي النهـــائي لألســـر المعيشـــية فـــي الحســـابا

  .األسعار
  االقتصـاديار ـلقياس معدالت التضخم واالنحس اً مؤشر يعتبر .  

 يستخدم من قبل عامة الناس كدليل يسترشد به فيما يتعلق بميزانية األسرة والبنود المكونة لها.  

  ــتم التعامــل بهــا فــي األســواق، ومــا يتبــع ذلــك مــن  يســتخدم فــي رصــد التغيــرات التــي تطــرأ علــى أســعار الســلع التــي ي
غير أن مؤشر األسعار ال يعكس عوامل أخرى  . الوقوف على اتجاهات األسعار وظروف األسواق وتكاليف المعيشة

ولــذلك، فهــي ليســت ســوى واحــدة مــن  . نوعيــة وكميــة البضــائع المشــتراة تكلفــة المعيشــة، علــى ســبيل المثــالتـؤثر علــى 
 .العديد من المؤشرات المستخدمة لتقييم تكلفة المعيشة

  كمؤشـــر هـــام يعكـــس مـــدى التقـــدم والتطـــور الـــذي يحـــدث للقطـــا  لكميـــات اإلنتـــاج الصـــناعي يســـتخدم الـــرقم القياســـي
 . اإلنتاجي في فترة زمنية مقارنة بأخرى

  قـود، حيـث تتناسـب القـوة الشـرائية للنقـود وسيلة مباشـرة فـي التعـرف علـى القـوة الشـرائية للنلألسعار يمثل الرقم القياسي
  .تناسبًا عكسيًا مع الرقم القياسي لألسعار

 

 استمارات مسوح األسعار واألرقام القياسية   2.2
من خالل فريـق عمـل ميـداني فـي مختلـف محافظـات ( التابلت)تم تصميم استمارة تجمع الكترونيًا بواسطة أجهزة اللوح الكفي 

 : ، بحيث تم تقسيم االستمارة االلكترونية إلى مجموعة من الشاشاتJ1ة القدس الوطن باستثناء محافظ
توضـــح البيانـــات التعريفيـــة لمصـــدر البيانـــات وهـــي رمـــز المحافظـــة، اســـم المحافظـــة، رمـــز المصـــدر، اســـم  :الشاشةةةة األولةةةى

 .المصدر، العنوان الكامل للمصدر، ورقم الهاتف
توضح نتيجة المقابلة للمصدر وهي اكتملـت، متوقـف مؤقتـًا، مغلـق نهائيـًا، تغيـر النشـاط، لـم تكتمـل، رفـض  :الشاشة الثانية

 .مع توضيح سبب الرفض
 .توضح رمز السلعة، اسم السلعة، وحدة السلعة، سعر السلعة، توفر السلعة من عدمه، سبب عدم التوفر :الشاشة الثالثة

لســـلع المدخلـــة للمصـــدر والتأكـــد مـــن صـــحتها مـــن خـــالل قواعـــد التـــدقيق التـــي تـــم فحـــص بيانـــات أســـعار ا :الشاشةةةة الرابعةةةة
 .تصميمها خصيصا على برامج األسعار

رســالها مــن خــالل تقنيــة :الشاشةةة الخامسةةة  يــةتقنو  (VPN-Connection) الشــبكة االفتراضــية الخاصــة حفــظ البيانــات وا 
 .((WI-FI االتصال الالسلكي

 
باإلضـافة إلـى مـا تـم ذكـر  أعـال  هنـاك شاشـة الخاصـة بـالرقم القياسـي الصـناعي و  الصـناعية وفيمـا يتعلـق باسـتمارة المنشـآت

خاصــة لجمــع بيانــات تتعلــق بخطــوط اإلنتــاج، وعــدد العــاملين، ومعــدل عــدد ورديــات العمــل، وعــدد أيــام العمــل، قــيم وكميــات 
 .  اإلنتاج، سعر اإلنتاج وسعر التصدير

 
تصـميم اسـتمارة ورقيـة لجمـع بيانـات األسـعار، بحيـث تحتـوي االسـتمارة فـي جزئهـا العلـوي فيما يتعلق بمحافظة القدس فقد تـم 

علــى البيانــات التعريفيــة لمصــدر البيانــات وفــي قســمها الســفلي يــتم جمــع بيانــات أســعار الســلع الخاصــة بــذلك المصــدر، ليــتم 
 .بعدها إدخال البيانات لتصل إلى قاعدة بيانات األسعار
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 اإلطار والعينة 2.2
 

 مجتمع الهدف ..1.2
محـالت وأسـواق البيـع بالتجزئـة مثـل البقـاالت، والسـوبر ماركـت، ومحـالت : مجتمع الهدف لمسـح أسـعار المسـتهلك هـو -

 .بيع األقمشة والمالبس، والمطاعم، ومؤسسات الخدمات العامة والمدارس الخاصة واألطباء
مـــواد البنـــاء،  محـــالت: مجتمـــع الهـــدف لمســـح أســـعار تكـــاليف البنـــاء والطـــرق وشـــبكات الميـــا  والصـــرف الصـــحي هـــو -

 .الشركات والمكاتب الهندسية، شركات المقاوالت، البلديات، ومحالت البيع بالجملة لمواد البناء

 .جملةمحالت وأسواق البيع بال: مجتمع الهدف لمسح أسعار الجملة هو -

جميــــع   .المنشــــأة الصـــناعية :هـــوالصــــناعي  اإلنتـــاجلمســـح الــــرقم القياســـي ألســــعار المنـــتج وكميــــات  مجتمـــع الهــــدف -
وخصوصـًا المؤسسـات التـي لهـا أهميــة عة شـاطًا اقتصـاديًا ضــمن قطـا  الصـناالمؤسسـات الهادفـة للـربح التـي تمـارس ن

 .2172 لمنشآتلتعداد اهو قائمة المؤسسات والتي تمثل اإلطار العام واإلطار  ، اقتصادية كبيرة
 

 ، التصميم، حجم العينةالمعاينة إطار ..1.2
المختلفة بطريقة تحقـق  والخدمات وممثلة للمصادر التي تجمع منها أسعار السلع -قصدية  –تم اختيار عينة غير احتمالية 

اختيـار هـذ  المصـادر بنـاًء علـى تـوفر  تـم، حيـث فلسـطينفـي  المسـتهلكنظـام  تغطية كاملة لجميـع السـلع التـي تـدخل ضـمن
 ،طــولكرم ،جنـين: وهـي فلسـطينمـن المـدن الرئيسـية داخـل  اختيارهـا، ومـن الجـدير ذكـر  أن عينـة المصـادر تـم هـاالسـلع داخل

وقــد  . رفــحو  ،خــان يــونس ،النصــيرات ،ديــر الــبلح ،جباليــا ،غــزة ،الخليــل ،بيــت لحــم ،القــدس ،أريحــا ،رام اهلل ،قلقيليــة ،نــابلس
عـــي فـــي اختيـــار هـــذ  المصـــادر أن تكـــون ممثلـــة للتبـــاين الـــذي يمكـــن أن يحـــدث فـــي األســـعار التـــي تجمـــع مـــن المصـــادر رو 

تجمـع  ،سـلعة 222، وقـد بلـب عـدد السـلع والخـدمات الداخلـة فـي حسـاب الـرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك مـا يقـارب المختلفة
فــي تصــنيف بيانــات المســتهلك حســب توصــيات نظــام  (COICOP)مصــدر، حيــث تــم اســتخدام نظــام  77112أســعارها مــن 

 .(UN) الصادر عن األمم المتحدة (SNA-93)الحسابات القومية 
 

المختلفـة بطريقـة  والخـدمات وممثلة للمصـادر التـي تجمـع منهـا أسـعار السـلع -قصدية  -تم اختيار عينة غير احتمالية كما 
تـم ، حيـث نظام تكاليف البنـاء والطـرق وشـبكات الميـا  والصـرف الصـحي تحقق تغطية كاملة لجميع السلع التي تدخل ضمن

من المـدن  اختيارهاهذ  المصادر بناًء على توفر السلع داخل هذ  المصادر، ومن الجدير ذكر  أن عينة المصادر تم  تحديد
وقد روعـي .  الخليلو  ،بيت لحم ،سالقد ،أريحا ،رام اهلل ،قلقيلية ،نابلس ،طولكرم ،جنين: وهي الضفة الغربيةالرئيسية داخل 

، وقـد في اختيار هذ  المصادر أن تكون ممثلة للتباين الذي يمكن أن يحدث في األسعار التي تجمـع مـن المصـادر المختلفـة
تجمع أسعارها  ،سلعة وخدمة 020بلب عدد السلع والخدمات الداخلة في حساب الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء والطرق 

سـلعة وخدمـة تجمـع أسـعارها مـن  707مصدر، أما شبكات الميا  والصرف الصحي فقد بلب عدد السلع والخدمات  221من 
حيـث روعـي تبويـب  مصدر باإلضافة إلى مجموعة من السلع المشتركة تؤخذ أسعارها من مسوح تكاليف البناء والطـرق، 01

، لكــل مــن ســلع تكــاليف البنــاء (ISIC-4)القتصــادية البيانــات حســب التصــنيف الصــناعي الــدولي الموحــد لجميــع األنشــطة ا
 .والطرق وشبكات الميا  والصرف الصحي

 

، حيـث طبقيـة ذات مرحلـة واحـدة قطعيةعينة أما عينة الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي وأسعار المنتج فقد تم اختيار 
تــم اختيــار المؤسســات حســب مســاهمتها مــن إجمــالي اإلنتــاج لكــل طبقــة بحيــث تــم اختيــار المؤسســات التــي يشــكل مجمــو  

مــن إجمــالي إنتــاج الطبقــة التــي تنتمــي إليهــا فــي % 12مــا نســبته  0271إنتاجهــا مــن خــالل بيانــات المســح الصــناعي للعــام 
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  تـي ظهـرت نتيجـة المقابلـة لهـا مغلـق نهـائي أو مـدمر بسـبب الحـرب،الضفة الغربية وقطا  غزة، كما تـم حـذف المؤسسـات ال
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلطــار هــو قائمــة المؤسســات والتــي تمثــل اإلطــار العــام للمنشــآت والــذي يضــم األنشــطة االقتصــادية 

وقـد ( شـطة اإلنشـاءاتأنشطة التجارة الداخلية، أنشـطة الخـدمات، أنشـطة الصـناعة، أنشـطة النقـل والتخـزين واالتصـاالت، أن)
كمـا بلـب عـدد السـلع والخـدمات لمسـح .  تم مراعاة أن تكون المنشآت المشمولة في المسح هي ضمن النشـاط الصـناعي فقـط

 .منشأة زراعية 17منشأة صناعة و 111تجمع أسعارها من  ،سلعة 1,000أسعار المنتج حوالي 
 

دقة باإلضـافة إلـى تـوفير عـدد كـاٍف  أكثرهو الحصول على نتائج الهدف من هذا التقسيم  طبقتين؛تم تقسيم المؤسسات إلى 
 . من المؤسسات على مستويات قابلة للنشر

 .(قطا  غزة، ةالضفة الغربي) :ماه منطقتينمستوى التصنيف الجغرافي حيث صنفت المؤسسات إلى  :المستوى األول 

       نشـاطها االقتصـادي الرئيسـي حسـب تصـنيف مسـتوى النشـاط االقتصـادي حيـث صـنفت المؤسسـات حسـب :مستوى الثةانيال
(ISIC-4 )على الحد الرابع. 

 

المختلفـة بطريقـة  والخـدمات وممثلة للمصـادر التـي تجمـع منهـا أسـعار السـلع -قصدية  –تم اختيار عينة غير احتمالية كما 
هذ  المصادر بنـاًء علـى تـوفر السـلع داخـل  تم تحديد، حيث نظام الجملة تحقق تغطية كاملة لجميع السلع التي تدخل ضمن

، رام اهلل ،نـابلس: وهـي فلسـطينمـن المـدن الرئيسـية داخـل  اختيارهـاهذ  المصادر، ومن الجـدير ذكـر  أن عينـة المصـادر تـم 
 وقد روعي في اختيار هذ  المصادر أن تكون ممثلة للتباين الذي يمكن أن يحدث في األسـعار التـي . غزةو  ،الخليل، القدس

ــة فــي حســاب الــرقم القياســي ألســعار الجملــة حــوالي   .تجمــع مــن المصــادر المختلفــة وقــد بلــب عــدد الســلع والخــدمات الداخل
حيــث روعــي تبويــب البيانــات حســب التصــنيف الصــناعي الــدولي الموحــد .  مصــدر 201تجمــع أســعارها مــن  ،ســلعة 77022

 .على الحد الرابع( ISIC-4)لجميع األنشطة االقتصادية 
 

 مستويات النشر ..2.2
، وعلى مستوى J1األرقام القياسية ألسعار المستهلك على مستوى فلسطين ولكٍل من الضفة الغربية وقطا  غزة والقدس -

 .المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

على مستوى فلسطين ولكٍل من السلع المحلية والمصدرة، وعلى مستوى المجموعات  جاألرقام القياسية ألسعار المنت -
 .الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

األرقام القياسية ألسعار الجملة على مسـتوى فلسـطين ولكـٍل مـن السـلع المحليـة والمسـتوردة، وعلـى مسـتوى المجموعـات  -
 .الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية ومباني العظم على مستوى الضفة الغربيـة، وعلـى  -
 .مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

توى المجموعــات األرقــام القياســية ألســعار تكــاليف الطــرق بأنواعهــا المختلفــة علــى مســتوى الضــفة الغربيــة، وعلــى مســ -
 .الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

األرقــام القياســية ألســعار تكــاليف إنشــاء شــبكات الميــا  والصــرف الصــحي علــى مســتوى الضــفة الغربيــة، وعلــى مســتوى  -
 .المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي

لسطين، وعلـى مسـتوى المجموعـات الرئيسـية والفرعيـة المكونـة األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي على مستوى ف -
 .للرقم القياسي
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 السلع والخدمات تصنيف ..2.2
 

 أسعار المستهلك  ..3.4.4
مــن  حســب الغــرضباثنتـي عشــرة مجموعــة اســتهالكية حســب تصـنيف االســتهالك الفــردي مــن  أســعار المســتهلك إطــار يتـألف

 :هيو  (UN) المتحدة، الصادر عن األمم (COICOP) االستخدام
 االتصاالت -  المواد الغذائية والمشروبات المرطبة -
 السلع والخدمات الترفيهية والثقافية -  المشروبات الكحولية والتبب -

 خدمات التعليم - األقمشة والمالبس واألحذية  -
 خدمات المطاعم والمقاهي - ومستلزماتهالمسكن  -

 الصحيةالرعاية  -  والمفروشات والسلع المنزليةاألثاث  -
 سلع وخدمات أخرى متنوعة - المواصالتالنقل و  -

 
 أسعار الجملة  ..3.4.4

 :رئيسية وهي من أربعة أبواب أسعار الجملة إطار يتألف
 التعدين واستغالل المحاجر  -  الزراعة -
 الصناعة التحويلية - والجمبري      صيد األسماك -

 
  منتجأسعار ال ..4.4..

( ISIC-4)رئيســية اعتمــادًا علــى التصــنيف الصــناعي لألنشــطة االقتصــادية  أبــواب خمســةمــن  أســعار المنــتج إطــار يتــألف
 :وهي( UN)الصادر عن األمم المتحدة 

 الباب أ الزراعة والحراجة وصيد األسماك -
الباب د إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  -

 الهواء

 الباب ب التعدين واستغالل المحاجر -
الصــــــــرف  وأنشــــــــطةالميــــــــا   إمــــــــداداتالبــــــــاب    -

دارةالصحي   النفايات ومعالجتها وا 
  الباب ج الصناعات التحويلية -

 

 تكاليف البناءأسعار  ..4.4.4
 :يتألف إطار أسعار تكاليف البناء من ثالثة أبواب رئيسية وهي

 أجور وتكاليف العمال - الخامات والمواد األولية    -
  استئجار المعدات -

 

 تكاليف الطرق أسعار ..3.4.4
 :يتألف إطار أسعار تكاليف الطرق من ستة أبواب رئيسية وهي

 تكاليف تشغيل معدات وصيانة - الخامات والمواد األولية  -
 أجور وتكاليف العمال - أجور مواصالت -
 أجور وتكاليف متنوعة - استئجار المعدات -
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 شبكات المياهإنشاء تكاليف  أسعار ..3.4.4
 :هماشبكات الميا  من قسمين رئيسيين و  يتألف إطار أسعار تكاليف

 :خزانات الميا  ويتكون من ستة أبواب رئيسية: أوالً 
 أعمال البناء والدهانات - الحفريات -

 مصاريف إدارية - الخرسانة -

 متفرقات - الحديد -
 

 

 :شبكات الميا  وتتكون من ستة أبواب رئيسية: ثانياً 
 مواسير بالستيك وحديد - الحفريات -

 مصاريف إدارية - مواد الطمم -

 أجور وتكاليف أخرى - ومنتجاته إسفلت -
 

 شبكات الصرف الصحيإنشاء تكاليف  أسعار ..3.4.4
 :يتألف إطار أسعار تكاليف شبكات الصرف الصحي من سبعة أبواب رئيسية وهي

 مناهل - الحفريات -

 مصاريف إدارية - مواد الطمم -

 أجور وتكاليف أخرى - إسفلت ومنتجاته -

  وباطونمواسير بالستيك  -
 

 كميات اإلنتاج الصناعي  ..3.4.4
رئيســـية اعتمـــادًا علـــى التصـــنيف الصـــناعي لألنشـــطة االقتصـــادية         أبــواب أربعـــةمـــن  كميـــات اإلنتـــاج الصـــناعي إطـــار يتــألف

(ISIC-4 )الصادر عن األمم المتحدة ((UN وهي: 

 الباب ب التعدين واستغالل المحاجر -
والغاز والبخار الباب د إمدادات الكهرباء  -

 وتكييف الهواء

 الباب ج الصناعات التحويلية -
الصرف  وأنشطةالميا   إمداداتالباب    -

دارةالصحي   النفايات ومعالجتها وا 
 

  األوزانحساب  ..2.2
 

 األهمية النسبية ألسعار المستهلك 1.2.2.2
ألسـعار المسـتهلك باالعتمـاد علـى نتـائج مسـح إنفـاق واسـتهالك ( أوزان التـرجيح)احتسبت األهميـة النسـبية للسـلع والخـدمات 

حيــث يعتبــر وزن الســلعة أو الخدمــة جــزءًا مــن ســلة المســتهلك، .  أســرة 3,757لعينــة مــن األســر بلغــت  2171األســرة عــام 
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن اإليجــار المقــدر .  واحتســب بطريقــة نســبية ليمثــل جــزءًا مــن مائــة ألــف وهــو حجــم ســلة المســتهلك

لخاصـــة بـــالرقم للمســـكن لـــم يـــدخل ضـــمن احتســـاب األهميـــة النســـبية لمجموعـــة المســـكن ومســـتلزماته عنـــد اشـــتقاق األوزان ا
 .القياسي ألسعار المستهلك وذلك انسجامًا مع التوصيات الدولية في هذا المجال
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 وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الةرقم القياسةي ألسةعار المسةتهلكالجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل 
 :1111األسرة لعام  على بيانات مسح إنفاق واستهالكبحسب أقسام اإلنفاق الرئيسية بناًء 

 
 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية
 األهمية النسبية

 J1القدس  قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين
 23.6719 41.1820 34.9556 35.0175 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

 4.0605 2.3220 5.2219 4.3089 المشروبات الكحولية والتبب

 6.9074 7.0944 5.7950 6.2857 األقمشة والمالبس واألحذية

 9.2789 8.7349 8.8268 8.8652 المسكن ومستلزماته

 5.4239 6.5546 4.8289 5.3590 األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

 3.3219 3.0826 4.4389 3.9328 الخدمات الطبية

 18.3655 7.9311 15.3316 13.8281 النقل والمواصالت

 4.6886 3.1687 3.4552 3.5508 االتصاالت

 2.6941 2.3937 1.7833 2.0673 السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

 2.5117 3.3806 3.5926 3.3886 خدمات التعليم

 2.7000 1.6527 1.8566 1.9198 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 16.3756 12.5028 9.9135 11.4763 سلع وخدمات متنوعة

 100 100 100 100 المستهلكالرقم القياسي ألسعار 

 
الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي ألوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الةرقم القياسةي ألسةعار المسةتهلك 

 :3232واستهالك األسرة لعام  إنفاقبناًء على بيانات حسب المنطقة 
 
 

 األهمية النسبية المنطقة
 1 فلسطين

 109510 الضفة الغربية

 104309 قطا  غزة

 J1 1012.3القدس 

 
 األهمية النسبية ألسعار الجملة 1.2.2.2

وذلك باالعتماد على إحصاءات ، ألسعار الجملة تم استخراج أوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي
إضافة إلى اإلنتاج الزراعي والصناعي داخل االقتصاد الوطني عن عام  التجارة الخارجية لمعرفة حجم الواردات من السلع

األوزان الالزمة لكل من السلع المستهلكة  احتسابوجرى ، 0221، وقد تم تحديث هذ  األوزان باعتماد بيانات العام 7112
وبحسب التوزيع النسبي للسلع .  القيمة اإلجمالية للمبيعات من تلك السلعستوردة نسبة إلى محليًا إضافة إلى السلع الم

. للسلع المستوردة من الخارج% 2.12، مقابل %2.22المستهلكة بلغت نسبة السلع المنتجة والمستهلكة محليًا حوالي 
وتجدر اإلشارة إلى أنه في احتساب الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة من الخارج تم االعتماد على أسعار 

 .للسلع المستوردة ولكن تم ترجيحها باالعتماد على قيمة الواردات من الخارجالمبيعات المحلية 
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 وزان التةرجيح المسةتخدمة فةي عمليةات احتسةاب الةرقم القياسةي ألسةعار الجملةةالجدول التةالي يعةرض التوزيةع النسةبي أل 
 :1112باعتماد بيانات 

 

 األبواب الرئيسية
 األهمية النسبية

 اإلجمالي المستورد المحلي
 28.5990 12.3270 39.5320 الزراعة 

 0.1430 0.0140 0.2770 صيد األسماك

 0.9420 0.5330 1.2160 التعدين واستغالل المحاجر

 70.3160 87.1260 59.0250 الصناعة التحويلية

 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار الجملة

 
 األهمية النسبية ألسعار المنتج ..3.4..

كـل مـن اإلنتـاج الزراعـي واإلنتـاج الصـناعي خـالل عـام  بياناتتم االعتماد على قيم المبيعات من اإلنتاج المحلي بناًء على 
وكذلك جرى االعتماد على إحصاءات التجارة الخارجية لمعرفة حجم الصادرات من السلع المنتجة محليًا خالل عام  ،0271
القيمـــة نســـبة إلـــى  األوزان الالزمـــة لكـــل مـــن الســـلع المســـتهلكة محليـــًا إضـــافة إلـــى الســـلع المصـــدرة احتســـابوجـــرى  ،0271

وبحســب التوزيــع النســبي للســلع المنتجــة محليــًا بلغــت نســبة الســلع المنتجــة والمســتهلكة .  اإلجماليــة للمبيعــات مــن تلــك الســلع
 .  ارجللسلع المنتجة والمصدرة للخ% 2.77، مقابل %2.11محليًا حوالي 

 
المنةةتج وزان التةرجيح المسةتخدمة فةي عمليةات احتسةاب الةرقم القياسةي ألسةعار الجةدول التةالي يعةرض التوزيةع النسةبي أل 

 :1112باعتماد بيانات 
 

 األبواب الرئيسية
 األهمية النسبية

 اإلجمالي المصدر المحلي
 .690614 09031.9 6204.66 الزراعة والحراجة وصيد األسماك والجمبري

 606311 901399 005193 التعدين واستغالل المحاجر

 2102123 509321. 9.043.1 الصناعة التحويلية

 0000.09 101111 0609136 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

دارة النفايات ومعالجتها  3...10 101111 06..10 إمدادات الميا  وأنشطة الصرف الصحي وا 

 100 100 100 ألسعار المنتج الرقم القياسي

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف البناء ..4.3.4

تــم احتســاب أوزان مجموعــات التكــاليف للمبــاني الســكنية والمبــاني غيــر الســكنية بالتنســيق مــع وزارة األشــغال باالعتمــاد علــى 
، كمــا اســتخدمت البيانــات المتــوفرة للمشــاريع اإلســكانية خــالل العــام 0221بعــض المشــاريع التــي نفــذتها الــوزارة خــالل عــام 

، ومن ثم تم توزيع تكاليف المباني المـذكورة علـى مجموعـات التكـاليف الـواردة والخاصة بالمجلس الفلسطيني لوسكان 0221
ليضـاف إليهـا أيضـًا تكـاليف إنشـاء مبـاني  2172هذ  األوزان باعتمـاد بيانـات العـام  ثوقد تم تحديفي اإلطار بشكل نسبي، 

 .العظم
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تكةاليف احتسةاب الةرقم القياسةي ألسةعار  وزان التةرجيح المسةتخدمة فةي عمليةاتالجدول التالي يعةرض التوزيةع النسةبي أل 
 :1112باعتماد بيانات  البناء

 

 المجموعة الرئيسية
 األهمية النسبية

 مباني العظم المباني غير السكنية المباني السكنية
 69.2000 65.6000 2402111 الخامات والمواد األولية

 4.3000 3.6000 306111 استئجار المعدات واآلليات

 23.5000 24.9000 6204111 وتكاليف عمال وأخرىأجور 

 0.0000 1.2000 1.2000 نفقات وتكاليف أخرى

شرافية  3.0000 4.7000 4.7000 خدمات مكاتب هندسية وا 

 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف الطرق ..3.3.4

التكاليف للطرق بأنواعهـا المختلفـة بالتنسـيق مـع وزارة األشـغال باالعتمـاد علـى بعـض المشـاريع تم احتساب أوزان مجموعات 
، ومن ثم تم توزيع تكاليف الطرق المذكورة على مجموعات التكاليف الواردة فـي اإلطـار 0221التي نفذتها الوزارة خالل عام 

 .بشكل نسبي
 

تكاليف وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل 
 :1112باعتماد بيانات  الطرق

 

 المجموعات الرئيسية
 األهمية النسبية

تطوير طرق  طرق زراعية
 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 األوليةالخامات والمواد 

 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 استئجار معدات

 2.1000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 تكاليف تشغيل معدات وصيانة

 9.9200 11.4000 8.8000 9.8000 11.4000 7.1000 وتكاليف عمالأجور 

 7.5000 5.0000 6.0000 10.0000 10.0000 5.0000 أجور وتكاليف متنوعة

الرقم القياسي ألسعار تكاليف 
 الطرق

100 100 100 100 100 100 

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ..3.3.4

مجموعــات تكـاليف إنشــاء شــبكات الميـا  بالتنســيق مــع اتحـاد المقــاولين الفلســطينيين باالعتمـاد علــى بعــض تـم احتســاب أوزان 
، ومن ثم توزيع تكاليف إنشاء شبكات الميا  المذكورة 0221المشاريع التي نفذها المقاولون المسجلون في االتحاد خالل عام 

 .على مجموعات التكاليف الواردة في اإلطار بشكل نسبي
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تكةاليف وزان التةرجيح المسةتخدمة فةي عمليةات احتسةاب الةرقم القياسةي ألسةعار الجدول التالي يعةرض التوزيةع النسةبي أل 
 :1112باعتماد بيانات  إنشاء شبكات المياه

 

 األهمية النسبية المجموعات الرئيسية والفرعية
 31.2500 الخزانات

 2.5000 الحفريات

 13.7500 الخرسانة الجاهزة 

 10.0000 الحديد والصلب 

 2.5000 أعمال البناء والدهانات

 1.2500 متفرقات 

 1.2500 المصاريف اإلدارية 

 68.7500 الشبكات 

 6.2500 الحفريات

 10.0000 مواد الطمم

 8.7500 اإلسفلت ومنتجاته

 31.2500 مواسير بالستيك وحديد

 8.7500 أجور وتكاليف أخرى

 3.7500 المصاريف اإلدارية

 100 الرقم القياسي ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي ..3.3.4

تــم احتســاب أوزان مجموعــات تكــاليف إنشــاء شــبكات الصــرف الصــحي بالتنســيق مــع اتحــاد المقــاولين الفلســطينيين باالعتمــاد 
، ومـن ثـم توزيـع تكـاليف إنشـاء شـبكات 0221المقـاولون المسـجلون فـي االتحـاد خـالل عـام على بعض المشاريع التي نفـذها 

 .الصرف الصحي المذكورة على مجموعات التكاليف الواردة في اإلطار بشكل نسبي
 

تكةاليف وزان التةرجيح المسةتخدمة فةي عمليةات احتسةاب الةرقم القياسةي ألسةعار الجدول التالي يعةرض التوزيةع النسةبي أل 
 :1112باعتماد بيانات  اء شبكات الصرف الصحيإنش

 

 األهمية النسبية المجموعات الرئيسية
 15.0000 الحفريات

 20.0000 مواد الطمم

 7.0000 اإلسفلت ومنتجاته

 25.0000 مواسير بالستيك وباطون

 8.0000 أجور وتكاليف أخرى

 20.0000 المناهل

 5.0000 المصاريف اإلدارية

 100 ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي الرقم القياسي
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 األهمية النسبية لكميات اإلنتاج الصناعي ..3.3.4
 باالعتماد على، وذلك لكميات اإلنتاج الصناعي تم استخراج أوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي

  .0271االقتصادية من مسح الصناعة للعام قيمة اإلنتاج الصناعي والقيمة المضافة لألنشطة 
 

لكميةات اإلنتةاج وزان التةرجيح المسةتخدمة فةي عمليةات احتسةاب الةرقم القياسةي الجدول التالي يعةرض التوزيةع النسةبي أل 
 :1112الصناعي باعتماد بيانات 

 

 األهمية النسبية المجموعات الرئيسية
 4.0604 التعدين واستغالل المحاجر

 .83.0.2 التحويليةالصناعات 

 11.9777 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

دارة النفايات ومعالجتها  0.7751 إمدادات الميا  وأنشطة الصرف الصحي وا 

 100 الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 
  طريقة حساب الرقم القياسي 2.2

والمعروفـة بـالترجيح بكميـات سـنة األسـاس ( Laspeyres Index) تتم عملية احتساب الرقم القياسـي بتتبـا  معادلـة السـبير
يــتم  ، ومــن ثــم(منســوب الســعر) يــتم حســاب الــرقم القياســي لكــل ســلعة وحســب الصــيغة المــذكورة، (. المناســيب المرجحــة)

لكــل مجموعــة إلــى أن نصــل إلــى حســاب الــرقم  يــات ســنة األســاساحتســاب المتوســط الهندســي للمناســيب ويــتم ترجيحهــا بكم
 .القياسي العام

 

سنة أساس عند البدء باحتساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك، حيث تم تركيب الرقم القياسي لكل  7112تم اعتماد سنة 
بتعــديل ســنة األســاس لتصــبح  ، وقــد قــام الجهــاز المركــزي لوحصــاء الفلســطينيJ1مــن الضــفة الغربيــة وقطــا  غــزة والقــدس

بــداًل مــن  2171تــم تعــديل ســنة األســاس لتصــبح  2172ومــع مطلــع العــام  ألســعار المســتهلك، 7112بــداًل مــن ســنة  0221
تم احتسـاب األرقـام القياسـية علـى مسـتوى فلسـطين لكـل مـن المنـتج والجملـة حيـث اعتمـدت سـنة األسـاس في حين   .2112
تم تعديل سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المنتج لتصبح  0270، ومع بداية العام 0221، عدلت فيما بعد لتصبح 7112
، وفــي الوقــت نفســه تـم اعتمادهــا كســنة أســاس للــرقم القياسـي لكميــات اإلنتــاج الصــناعي، ومــع مطلــع 0221بـداًل مــن  0277
تـــاج الصـــناعي ليصـــبح كـــانون أول تـــم تحـــديث األســـاس لكـــٍل مـــن الـــرقم القياســـي ألســـعار المنـــتج وكميـــات اإلن 0272العـــام 
كأساس في حسـاب الـرقم القياسـي،  0221، وفيما يخص الرقم القياسي لتكاليف البناء فقد تم اعتماد شهر كانون أول 0272

بــداًل مــن شــهر  0271تــم اســتحداث رقــم قياســي لمبــاني العظــم كمــا تــم تعــديل فتــرة األســاس لتصــبح  0271ومــع مطلــع العــام 
كأسـاس فـي حسـاب الـرقم القياسـي لتكـاليف الطـرق، وفيمـا  0221ي حـين تـم اعتمـاد شـهر كـانون أول ف  .0221كانون أول 

كأســاس فــي  0272يخـص الــرقم القياســي لتكـاليف إنشــاء شــبكات الميـا  والصــرف الصــحي فقــد تـم اعتمــاد شــهر كـانون ثــاني 
 .احتساب الرقم القياسي

 
 

 العمليات الميدانية   2.2
تم تنفيـذ عمليـة جمـع البيانـات والتنسـيق ميـدانيًا وفـق الخطـة المعـدة لـذلك، باإلضـافة إلـى إعـداد التعليمـات والنمـاذج واألدوات 

 .  الالزمة للعمل الميداني
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 التدريب والتعيين ..1.2
 :لتاليةيتم اختيار فريق العمل الميداني العامل على مسوح األسعار ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات ا

 .محاسبة، اقتصاد، علوم مالية ومصرفية: أن يكونوا حاصلين على شهادات علمية في أحد التخصصات التالية -
 .ممن سبق لهم العمل على مسوح األسعار واألرقام القياسية -
 

مور الفنية لتوضيح كافة األ( نظرية وعملية)كما تجدر اإلشارة إلى أن فريق العمل الميداني يتلقى دورة تدريبية كاملة 
كما يخضع الباحث لمراقبة إدارة المشرو  ومشرف المسح  . والميدانية، ويتم اختيار من اجتاز منهم اختبار التقييم بنجاح

لمدة أسبو  كامل عند البدء بالعمل للمرة األولى لتقيم صالحيته للعمل من حيث إتقانه لكافة المفاهيم وحسن استخدامه ألداة 
 .جمع البيانات

 
 جمع البيانات ..1.2

تجمع بيانات األسعار عن طريق المقابالت الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين وذلك من محالت وأسواق البيع 
بالتجزئة مثل البقاالت، والسوبر ماركت، ومحالت بيع األقمشة والمالبس، والمطاعم، ومؤسسات الخدمات العامة والمدارس 

حيث تم تصميم استمارة الكترونية  . إلى محالت البيع بالجملة والمصانع المنتجة في فلسطين الخاصة واألطباء، باإلضافة
في الضفة الغربية وقطا  غزة في حين ما زالت عملية  (التابلت)خاصة باألسعار للمسوح المختلفة تجمع بواسطة أجهزة 

 .باستخدام االستمارة الورقية J1جمع البيانات في القدس
 

ان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، وقد روعي توزيع هذ  المصادر للمدينة الواحدة بحيث تم توضيح عنو 
فمثاًل تم أخذ أسعار الخضار من األسواق الشعبية إضافة إلى .  تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنو  مستوياتها
 .المعارض المتخصصة في مناطق مختلفة في المدينة

 

د استيفاء أسعار المستهلك بأن تجمع ثالث تسعيرات مختلفة للمواد الغذائية ضمن المدينة الواحدة، وتسعيرتان أو روعي عن
تسعيرة واحدة لبقية المواد بحيث يراعى سرعة أو وتيرة التغير الحاصل على سعر السلعة أو الخدمة والذي يظهر من كثرة 

للسلعة الواحدة على مدار الشهر، وذلك بتوزيع زيارات المصادر داخل المدينة على  تم توزيع هذ  التسعيراتكما   .تداولها
أما بخصوص الخضار والفواكه، فتن .  أربعة أسابيع، ليتم رصد األسعار للسلعة الواحدة في فترات مختلفة من الشهر

 .أسعارها تجمع يوم الثالثاء من كل أسبو 
 

سعيرة واحد لكل سلعة بشكل ربعي من المدن المختارة، أما فيما يخص أسعار المنتج وفيما يتعلق بأسعار الجملة فيتم جمع ت
 .فيتم جمع تسعيرة واحدة لكل سلعة يتم إنتاجها بشكل شهري من المدن المختارة

 

كما تم توزيع سلع وخدمات األرقام القياسية لتكاليف البناء والطرق وشبكات الميا  والصرف الصحي بحيث تجمع بشكل 
شهري من محالت مختصة لبيع تلك السلع باإلضافة إلى شركات التعهدات التي تختص بتنفيذ تلك المشاريع حسب 

 . اختصاصها
 

منشأة اقتصادية بحيث يشتمل مجتمع الهدف  282معها من خالل وبخصوص بيانات كميات اإلنتاج الصناعي فيتم ج
وخصوصًا المؤسسات التي لها  على جميع المؤسسات الهادفة للربح التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا ضمن قطا  الصناعة
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صية أهمية اقتصادية كبيرة بحيث يتم استيفاؤها من قبل أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية بأسلوب المقابلة الشخ
 .وبواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين على مفاهيم استمارة المسح

 

ويستفيد طاقم العمل الميداني لمسوح األسعار من كافة الوثائق الموجودة في ملف المسح كرسالة المسح، أهداف المسح، 
 .ار واألرقام القياسيةاألسع مؤشراتأهمية جمع بيانات األسعار، استخداماته، ومدى فائدة المجتمع الفلسطيني من 

 
 اإلشراف والتدقيق الميداني 2.2.2

يتشــكل فريــق العمــل الميــداني مــن منســق للعمــل الميــداني ومــدراء المكاتــب فــي المحافظــات وفــرق ميدانيــة، وقــد وفــر الجهــاز 
وجـود مكاتـب فـي مكاتب في كافة المحافظات وذلك لما تتطلبه مهمة اإلشراف والمتابعة والتدقيق لمختلـف فعاليـات المشـرو  

المحافظات تكون قريبة من مختلف مناطق العمـل بحيـث يـتم اسـتخدامها كمركـز لتجمـع أفـراد الفـرق العاملـة فـي الميـدان قبـل 
وبعــد االنتهــاء مــن العمـــل اليــومي، حيــث تــتم عمليـــة اســتالم وتســليم أدوات العمــل المختلفـــة وتعبئــة النمــاذج وكتابــة التقـــارير 

 .عمل اليوميومراجعة وتدقيق حصيلة ال
 

كمــا يقــوم منســق العمــل الميــداني فــي كــل محافظــة بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة شــهرية دوريــة مــع فريــق العمــل الميــداني مــن أجــل 
بــالا إدارة المشــرو  بــأي مســتجدات طارئــة فــي الميــدان مــن أجــل حلهــا كمــا تقــوم إدارة المشــرو  مــع  . فحــص ســير العمــل وا 

اللجنــة الفنيــة بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة بشــكل ربعــي دوري فــي كافــة المحافظــات مــن أجــل فحــص ســير العمــل والتحقــق مــن قــدرة 
الباحث على التعريف بنفسه، أهمية المسح، استخدام األجهزة اللوحية، استيفاء االسـتمارة، تـدقيق البيانـات ومراجعتهـا، وكتابـة 

 .يارة ميدانية بذلك من أجل المتابعة على كافة التوصيات الناتجة عن الزيارة الميدانيةتقارير ز 
 

 التدقيق المكتبي والترميز 2.2.2
استمارات مسوح األسعار واألرقام القياسية ترمز مسبقًا من قبل إدارة المشرو  باالعتمـاد علـى التصـنيفات اإلحصـائية الدوليـة 

رسـالها الكترونيـًا يـتم مراجعـة وتـدقيق البيانـات مكتبيـًا المختلفة الخاصة بكل مسح، فب عد قيام الباحث بجمع بيانات األسـعار وا 
مــن قبــل إدارة المشــرو  بحيــث يــتم االطــال  علــى تقــارير االنجــاز بشــكل يــومي وأســبوعي، كمــا يــتم ســحب تقــارير األســعار 

كـــان هنــاك أي مالحظـــة يــتم الرجـــو  ميـــدانيًا التفصــيلية علـــى مســتوى مصـــدر البيانــات ومراجعتهـــا بشــكل يـــومي، وفـــي حــال 
 .من أجل تصحيح أو تأكيد المعلومة المصدرللباحث من أجل التحقق من صحة البيانات واالتصال هاتفيًا بصاحب 

 
 معالجة البيانات   2.2

 

 برنامج اإلدخال وقواعد التدقيق ..1.2
حيث استخدم للتصميم الخارجي  Apache Cordova Phone Gap)) :تم تصميم برامج األسعار باستخدام لغة البرمجة

 (JAVA script, J-Query)، كما استخدم لصياغة الرموز التشفيرية كل من (HTML, CSS3)كل من 
 

الكترونيـًا والمحملـة علـى  فـان االسـتمارة المحوسـبة وعليـه في جمع بيانات األسعار (التابلت) ستخدام األجهزة اللوحيةكما تم ا
دخالها من خالل الباحث الميداني، بحيث تم وضع مجموعة مـن قواعـد التـدقيق اآللـي  البرنامج الخاص بالمسح يتم جمعها وا 

 :على مستوى السلعة لكل برنامج وهي
بحيث تم تحديد يتم مقارنة السعر المدخل من قبل الباحث لتلك السلعة مع المدى السعري الذي تم تحديد  لكل سلعة  -
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  .قيمة دنيا وقيمة عليا للسعر، بحيث ال يقبل البرنامج أي سعر مدخل أقل من القيمة الدنيا أو أعلى من القيمة العليـا
يظهر للباحث نافذة مفادها بأن السعر المدخل أقل من الحد األدنى للسعر أو السعر المدخل أعلى من الحد األعلـى 

 .للسعر

ل مــن قبــل الباحــث مــع الســعر الــذي تــم إدخالــه فــي الشــهر الســابق مباشــرة بحيــث ال يتجــاوز يــتم مقارنــة الســعر المــدخ -
نســبة التغيــر المســموح بهــا للســعر علــى مســتوى تلــك الســلعة، بحيــث يظهــر للباحــث نافــذة مفادهــا بــأن الســعر المــدخل 

 .تجاوز النسبة المسموح بها للتغير

سعري لتلك السلعة بحيث ال يتجاوز نسبة التغير المسموح بهـا  يتم مقارنة السعر المدخل من قبل الباحث مع متوسط -
للسعر على مستوى تلك السـلعة، بحيـث يظهـر للباحـث نافـذة مفادهـا بـأن السـعر المـدخل تجـاوز النسـبة المسـموح بهـا 

 .للتغير

 

الباحـث بالتأكـد مـن ال يقبل البرنامج أي سعر خاطئ مدخل في حال ظهـور إحـدى النوافـذ التـي ذكـرت أعـال ، وبالتـالي يقـوم 
أثنــاء  السـعر مــرة أخــرى والتصــحيح مباشــرة علــى البرنـامج، وعليــه يــتم اكتشــاف األخطــاء والحــد منهـا بشــكل كبيــر فــي الميــدان

 .جمع البيانات
 

 تنظيف البيانات ..1.2
 :من خاللمن كافة المحافظات يتم تدقيق ومراجعة هذ  البيانات  ، الكميات، القيمبعد عملية جمع بيانات األسعار

  مصادر أخرى  من مصادرها عبر الزمن ومعمراجعة منطقية لهذ  األسعار وذلك بالمقارنة مع أسعار السلعة نفسها
 .ومحافظات أخرى وعند اكتشاف خطأ أثناء المراجعة المنطقية يتم التأكد ميدانيًا من السعر

  والمتوسط العام لجميع المحافظاتمراجعة حسابية حيث تتم مراجعة متوسط أسعار السلعة داخل المحافظات. 
 مراجعة ميدانية لعينة من األسعار للسلع التي تم جمعها. 

  مراجعة منطقية لكميات وقيم اإلنتاج على مستوى األنشطة الرئيسية بحيث يتم مقارنة هذ  الكميات والقيم مع نفسها
المراجعة المنطقية يتم التأكد ميدانيًا من من منشآت صناعية مختلفة ومحافظات مختلفة وعند اكتشاف خطأ أثناء 

 .الكمية أو القيمة

 

 استخراج النتائج 2.2.2
بعد االنتهاء من مراجعة البيانات وتدقيقها، يتم سحب تقرير بمتوسط السعر على مستوى السـلعة والمنطقـة، ليـتم إدخـال هـذا 

عرف عليه معادالت رياضـية تسـتخدم الحتسـاب الملف المسحوب فيما بعد على ملف العمليات الحسابية وهو ملف اكسل م
تــتم عمليــة احتســاب الــرقم القياســي بتتبـا  معادلــة الســبير والمعروفــة بــالترجيح بكميــات ســنة األســاس األرقـام القياســية بحيــث 

يــتم  ، ومــن ثــم(منســوب الســعر) يــتم حســاب الــرقم القياســي لكــل ســلعة وحســب الصــيغة المــذكورة، (. المناســيب المرجحــة)
لكــل مجموعــة إلــى أن نصــل إلــى حســاب الــرقم  ب المتوســط الهندســي للمناســيب ويــتم ترجيحهــا بكميــات ســنة األســاساحتســا

 .القياسي العام
 

يــتم بعــدها جدولــة األرقــام القياســية بحســب التبويــب المســتخدم فــي كــل رقــم قياســي وبحســب المجموعــات الرئيســية والفرعيــة 
شــهرية أو ثــم تصــاا النتــائج علــى شــكل بيانــات صــحفية دوريــة .  المكونــة للــرقم القياســي فــي جــداول معــدة خصيصــًا للنشــر

 .  جداول وأشكال بيانية إحصائيةسنوية باللغة العربية واالنجليزية معززة بربعية أو 
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 الفصل الرابع
 

 الجودة
 

 .يشمل هذا الفصل عرضًا لدقة البيانات التي تشمل كل من أخطاء المعاينة وغير المعاينة باإلضافة إلى مقارنة البيانات
 

 الدقة 1.2
بأسلوب العينة، وبالتالي فـان هـذ  األسـعار والكميـات معرضـة ألخطـاء  0272للعام  والقيم الكمياتتم جمع بيانات األسعار، 

 .المعاينة وأخطاء غير المعاينة
 

 أخطاء المعاينة    1.1.2
تتــأثر نتــائج المســوح بأخطــاء المعاينــة نظــرًا الســتخدام العينــة فــي تنفيــذ هــذ  المســوح ولــيس الحصــر الشــامل لوحــدات مجتمــع 
الدراسة، وهذا ما يرجح ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليهـا مـن خـالل البيانـات فيمـا لـو تـم تنفيـذ هـذ  

ل احتســاب التبــاين ألهــم الســلع األساســية الداخلــة فــي مســح أســعار المســتهلك، المســوح باســتخدام الحصــر الشــامل، ومــن خــال
ما عدا كل من سلعة البنـدورة والخيـار والمـوز حيـث أشـارت النتـائج إلـى وجـود تبين بأن التباين في هذ  السلع منخفض جدًا، 

الثالـث  الثـاني، وخاصة في الربـع 0272تباين عالي فيها ويعود السبب في ذلك إلى التذبذب الكبير في أسعارها خالل العام 
للســلع الرئيســية والنشــر علــى مســتوى المنــاطق الفلســطينية ألســباب ذات التبــاين  احتســابتــم  وقــد ،0272والرابــع مــن العــام 

المختلفـة، حيـث أن هنـاك صـعوبة فـي النشـر علـى مسـتوى المحافظـة نظــرًا  تعالقـة بتصـميم العينـة وحسـاب التبـاين للمؤشـرا
 .األوزان الالزمة لذلك لعدم توفر

 
 أخطاء غير المعاينة  1.1.2
إدخالها والتي يمكن  ذ المشرو ، خالل جمع البيانات أوفهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفي معاينةخطاء غير الأأما 

 :بما يلي إجمالها
 الباحثين الميدانيين حيث لم تظهـر أيـة بدت جميع المصادر المختارة لهذا العام تعاونًا كبيرًا مع أ: أخطاء عدم االستجابة

 .حالة رفض هذا العام

 ــالمبحوث والباحــث ومــدخل البيانــات أخطــاء االســتجابة هــذا النــو  مــن األخطــاء فقــد اتخــذت إدارة  لتفــاديو : والمرتبطــة ب
 :المشرو  مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بتقليلها إلى أدنى مستوياتها وقد تمثلت هذ  اإلجراءات

علق بالمبحوث فقد تم تخصيص أكثر من زيارة للمصدر الواحد لشرح أهداف المسح وسرية البيانات فيما يت .1
 .المستوفاة، هذ  الزيارات لمصادر البيانات ساهمت في تعزيز العالقة والتعاون والتحقق من دقة البيانات

 البياناتتي من شأنها تعزيز دقة تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ال فقدفيما يتعلق باألخطاء المرتبطة بالباحث،  .2
 :بما يلي، وقد تمثلت هذ  اإلجراءات خالل عملية جمع البيانات من الميدان

  المؤهــل العلمــي والكفــاءة وتقيــيم البــاحثين، حيــث تــم تــدريب البــاحثين  سن الميــدانيين علــى أســاياختيــار البــاحث متــ
الميـــدانين نظريـــًا وعمليـــًا علـــى االســـتمارة، باإلضـــافة إلـــى اللقـــاءات التذكيريـــة التـــي أجريـــت مـــع البـــاحثين والتعـــاميم 

 .التوضيحية حول المسح



 6102األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء
 

10 

 

  قواعد تـدقيق وفحـص يلـي التسـاق البيانـات  فقد تم تطبيق( التابلت)أما البيانات المجموعة بواسطة األجهزة اللوحية
 .على مستوى السلعة

 منو  -%2علمًا بأن البيانات التي تجمع ورقيًا ويتم إدخالها ال تتجاوز  –فيما يتعلق باألخطاء المرتبطة باإلدخال  .3
 بياناتالواتساقها، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة  البياناتأجل التحقق من جودة 

 :بما يلي، وقد تمثلت هذ  اإلجراءات المجموعة باستخدام االستمارة الورقية خالل عملية معالجتها وحوسبتها
 علــى هم بشــكل كامــل تــدريباختيــار مــدخلي البيانــات مــن ذوي االختصــاص فــي مجــال البرمجــة والكمبيــوتر وتــم  تــم

 .برنامج اإلدخال
   مــن االســتمارات المدخلــة للتأكــد مــن قيــام المــدخل % 72لحــوالي ( فحــص بعــد اإلدخــال)تــم إجــراء إعــادة إدخــال

  .لهذا الفحص% 722بتدخالها بشكل صحيح ومطابق مع ما جاء في بنود االستمارة، وكانت النتيجة مطابقة 

  المشرو ، وذلـك قبـل الشـرو  باسـتخراج  تم استالم ملفات بالبيانات المدخلة وتم فحصها ومراجعتها من قبل إدارة
النتـــائج، حيـــث قامـــت إدارة المشـــرو  بمجموعـــة كبيـــرة مـــن الفحـــوص التـــي تبـــين منطقيـــة وتـــرابط  البيانـــات، ومـــن 
األمثلــة علــى هــذ  الفحــوص، مقارنــة البيانــات للشــهر الحــالي مــع بيانــات الشــهر الســابق، ومقارنــة البيانــات بــين 

 .ن المحافظاتالمصادر، ومقارنة البيانات بي

 
 إجراءات أخرى اتخذتها إدارة المشروع لرفع جودة البيانات 2.1.2

 .إعادة تدقيق االستمارات بشكل كامل بعد أن دققت من قبل الباحث .7
 :إجراءات فنية أخرى لرفع جودة البيانات .0

 معالجة الموسمية وتقدير أسعار األصناف غير المتوفرة: 
األصــناف الشــائعة االســتعمال فــي فلســطين وذلــك لحســاب مناســيب األســعار ينــدرج تحــت كــل مجموعــة عــدد مــن 

وبالطبع ال بد من تحديد مواصفات هذ  األصناف وذلك .  واعتبارها ممثلة للسلعة الواحدة داخل المجموعة السلعية
أحيانــا هــي ضــمانًا لعــدم اخــتالف النوعيــة أو المواصــفات عنــد اســتيفاء األســعار، لكــن المشــكلة التــي يــتم مصــادفتها 

عــدم تــوفر أســعار لــبعض الســلع وذلــك بســبب الموســمية والتــي غالبــًا مــا تظهــر فــي الخضــروات والفواكــه حيــث لكــل 
سلعة موسم معين أو ربما بسبب اختفائها لفترة ما من مصدر معين أو من كل المصادر ومن المتوقع ظهورها مرة 

ث أن بعـض المصـادر تغلـق لفتـرة قصـيرة ألي سـبب ، كذلك هو الحال بالنسـبة للمصـادر حيـ(اختفاء مؤقت)أخرى 
 .من األسباب

 

وهــي عمليــة تقــدير  (Group Relative Method)لــذا يــتم معالجــة مثــل هــذ  الحــاالت بطريقــة علميــة تســمى 
األســعار علــى أســاس التغيــر فــي أســعار بــاقي المصــادر بالنســبة لــنفس الصــنف فــي حالــة عــدم تــوفر صــنف لهــذ  

ــة إغــالق مصــدر بأكملــه بصــفة مؤقتــة فيــتم تقــدير جميــع أســعار ذلــك .  رالســلعة فــي جميــع المصــاد وأمــا فــي حال
المصدر على أسـاس التغيـر فـي أسـعار المصـادر التـي تشـترك فـي نفـس األصـناف التـي تجمـع مـن هـذا المصـدر، 
ة ومن الحاالت التي واجهها المسـح، األصـناف والمصـادر الخاصـة بالفواكـه والخضـروات وكـذلك المصـادر الخاصـ

 .بالمالبس والتفصيل
 

 معالجة اختفاء أصناف السلع والمصادر: 
ينبغي اإلشارة إلى أن سـلة السـلع والخـدمات التـي تـم اختيارهـا والتـي أطلـق عليهـا سـلة المسـتهلك غيـر ثابتـة ولكنهـا 

ال بـد مـن هذا باإلضافة إلى ما يستجد من سلع جديـدة، وعليـه .  تتغير عبر الزمن بتغير أنماط وأذواق المستهلكين
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يجاد سلع بديلـة بمنهجيـة خاصـة السـتبدال هـذ  السـلع، فعنـد التأكـد مـن أن بعـض أصـناف السـلع قـد  تغيير السلع وا 
اختفــت بشــكل نهــائي يــتم عنــدها االســتبدال بأصــناف جديــدة مشــابهة لهــا مــن حيــث النــو  والمواصــفات، وتــتم عمليــة 

رة مــن قبــل المســتهلكين، ويقــدر ســعر األســاس للصــنف اإلحــالل باختيــار الصــنف الجديــد الــذي لــه نســبة إقبــال كبيــ
 :الجديد باستخدام ثالث طرق إحصائية وهي كالتالي

 :طريقة المقارنة المباشرة .7

يتم استخدام هذ  الطريقة في حالة تغير بلد المنشأ لصنف السـلعة مـع ثبـات مواصـفات الصـنف كـالوزن والمكونـات 
عنــد ( القديمــة)هــذ  الحالــة يــتم اســتخدام أســاس الســلعة المختفيــة وعــدم وجــود تغيــر فــي الســعر بــين الصــنفين وفــي 

اســتخدام هــذ  الطريقــة أدت إلــى المحافظــة علــى التمثيــل الصــحيح لســلة .  احتســاب الــرقم القياســي للســلعة البديلــة
 .المستهلك الفلسطيني وعدم تأثر المؤشر بتغير منشأ الصنف

 : طريقة التداخل الزمني .0

هذ  الطريقة في حالة توفر أسعار للصنف الحالي مع ظهور صنف جديد في نفس الفترة بحيث أن صنف  متستخد
السلعة الحالي شارف على االختفاء أو فقد خاصية التمثيل بالنسبة للمستهلك وقد يؤدي إلـى انخفـاض سـعر  بشـكل 

 :كبير جدا لذا يتم أخذ الصنف الجديد وتقدير سعر أساس له بالصيغة التالية
 

10

1*




P

PP
N tb

b 

 

 :حيث

 bN  =سعر األساس للسلعة الجديدة. 
  bP  =سعر األساس للسلعة القديمة. 
1tP  =سعر السلعة الجديدة في الشهر السابق   . 
 10P = الحاليسعر السلعة القديمة في الشهر. 
 

هـذ  الطريقـة أدت إلــى مواكبـة التطــور والتغيـر للسـلع الداخلــة فـي ســلة المسـتهلك الفلسـطيني وعكــس المؤشـر للواقــع 
 .من خالل إحالل السلع الحديثة محل القديمة

 

 : طريقة الربط الزمني .1
الالحقــة  تسـتخدم هـذ  الطريقـة فـي حالـة اختفـاء صـنف السـلعة فـي شـهر مـا وظهـور صـنف يخـر بـديل فـي األشـهر

 :وبالتالي يستبدل الصنف القديم بالصنف الجديد ويتم تقدير سعر األساس للصنف الجديد باستخدام الصيغة التالية

10

*




P

PP
N cb

b 

 
 :حيث

 bN  =سعر األساس للسلعة الجديدة. 
  bP  =سعر األساس للسلعة القديمة. 
  cP  =سعر السلعة الجديدة في الشهر الحالي. 
10P  =سعر السلعة القديمة في الشهر السابق. 
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من خالل استخدام هذ  الطريقة يتم المحافظة على منطقية وجـودة الـرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك عبـر السالسـل 
ختفاء صـنف معـين مـن السـوق وبالتـالي عـدم انحـراف المؤشـر عـن مسـار  بسـبب الزمنية، وعدم تأثر قيم البيانات با

 .اختفاء الصنف
 

إدارة المشــرو  العديــد مــن الحــاالت التــي واجهــت المســح مــن خــالل الطــرق العلميــة الســابقة، ومــن هــذ  الحــاالت  توقــد عالجــ
 .التغير في نوعية األجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية، وكذلك األصناف والمصادر الخاصة بالمالبس واألحذية

   
 مقارنة البيانات  1.2

سوح األسعار المختلفة، مثل المقارنات التي تمت بين مسح أسـعار المسـتهلك مـع بيانـات تم إجراء بعض المقارنات لبيانات م
إحصاءات أسعار المنتج والجملة، وكذلك مع البيانات الخاصة بالسلع الزراعية التي تتوفر من وزارة الزراعة، باإلضـافة إلـى 

ية بشكل شهري، وكانت نتيجة هذ  المقارنة مطابقـة مقارنة أسعار المحروقات والوقود التي تصدر عن هيئة البترول الفلسطين
فيمـا يخـص أسـعار السـلع الزراعيـة، وذلـك % 2فيما يخص أسعار المحروقات، بينما كان هناك اختالف ال يتجـاوز % 722

 . يعود ألسباب اختيار العينة
 

 المقابلة إعادة  2.2
ي أو ربعــي مــع ثبــات العينــة، وبالتــالي ال ينطبــق عليهــا المســوح الخاصــة باألســعار واألرقــام القياســية تنفــذ بشــكل دوري شــهر 

 . إعادة المقابلة، حيث يتم مقارنة بيانات كل دورة مع الدورة السابقة وفحص مدى اتساقها
 

 مالحظات فنية أخرى  2.2
وهـي علـى هناك مجموعة من المالحظـات الفنيـة الهامـة والتـي يجـب أخـذها بعـين االعتبـار عنـد االطـال  علـى هـذا التقريـر، 

 :  التالي والنح
لم يتم حصر المصادر في الريف والمخيمات، بسبب عدم توفر األوزان الترجيحية على مستوى الريـف والمخيمـات، وتـم  .7

، وتــم توزيــع مصــادر جمــع J1االكتفــاء باختيــار المصــادر مــن المــدن الرئيســية فــي الضــفة الغربيــة وقطــا  غــزة والقــدس
 :محافظات فلسطين كالتالي البيانات على المدن الرئيسية في

 .الخليلو  بيت لحم، أريحا، رام اهلل، نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، :الضفة الغربية
 .غزة وجباليا، خان يونس ورفح، دير البلح والنصيرات :قطاع غزة

 .7121عام وهو ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية : J1القدس
ظهرت بعض حاالت تغير في أنوا  مصادر البيانات عند التنفيذ الميداني للمسح، مثل تغير نشاط بعـض المصـادر أو  .0

إغالق المصدر بصـورة دائمـة أو مؤقتـة، وقـد تـم التعامـل مـع مثـل هـذ  الحـاالت مـن خـالل الطـرق اإلحصـائية العلميـة، 
 .و الكمية بتتبا  التوصيات الدوليةباإلضافة إلى تحديث السلع حسب تغير النوعية أ

المعتمــدة، فقــد تــم اعتمــاد توصــيات  التصــنيفاتالبيانــات وفــق مــا نصــت عليــه التوصــيات الدوليــة باســتخدام  تصــنيفتــم  .1
أمـــا بالنســـبة لجـــداول .  (COICOP)مجموعـــات المســتهلك باســـتخدام  تصـــنيفبشـــان ( (SNA-93الحســابات القوميـــة 

ــ ــا  والصــرف الصــحي، الطــرق، تكــاليف البنــاء، الجملــةتج، األرقــام القياســية ألســعار المن وكميــات اإلنتــاج  ،شــبكات المي
 ISIC–4).)فقد اعتمدت التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية الصناعي 
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نفـاق األسـر  .1 عنـد اشـتقاق تجدر اإلشـارة إلـى أن اإليجـار المقـدر للمسـكن الفعلـي تـم اسـتثنائه مـن نتـائج مسـح اسـتهالك وا 
األوزان الخاصة بالرقم القياسي ألسعار المستهلك وعليه لم يتم تمثيـل ذلـك فـي حسـاب الـرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك 

 .ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته

عنــد احتســاب الــرقم القياســي ألســعار الجملــة للســلع المســتوردة مــن الخــارج تــم االعتمــاد علــى أســعار المبيعــات المحليــة  .5
 .ع المستوردة ولكن تم ترجيحها باالعتماد على قيمة الواردات من الخارجللسل

 
 1112خالل العام  تباين ألهم السلعالحساب 

 

 الخطأ المعياري التقديرات الوصف
53%  فترة الثقة 

 الخطأ النسبي
 الحد األعلى  الحد األدنى

 0.0009 12.9845   12.9396   0.0114 12.9621  كغم 7 -أمريكا  –أنكل بنز  -أرز حبة طويلة 

 0.0072 143.9329 139.9259 1.0209  141.9294 كغم 91 –إسرائيل  –زيرو  –طحين أبيض حيفا 

 0.0029 3.7496      3.7065    0.0110 3.7281    كغم 7 -محلي   –خبز ابيض كماج 

 0.0127 53.8961   51.2770  0.6673 52.5865  كغم 7 -محلي  –لحم عجل طازج 

 0.0174 14.7844   13.8096  0.2484 14.2970  كغم 7 -محلي –دجاج طازج دون الريش 

 0.0034 95.5552   94.2824  0.3243 94.9188  كغم 2.5 -فرنسا   –نيدو  -حليب مجفف 

 0.0343 14.1609   12.3745  0.4551 13.2677  كغم 2 -محلي –بيض دجاج 

 0.0024 31.4848   31.1945  0.0740 31.3396  لتر 7 -محلي –زيت زيتون 

 0.0659 5.6442     4.3516    0.3293 4.9979    *كغم 7 -إسرائيل  –موز كبير الحجم 

 0.0187 6.1296     5.6960    0.1105 5.9128    كغم 7 –إسرائيل  –تفاح احمر 

 0.0776 3.6027     2.6501    0.2427 3.1264    *كغم  7 -محلي  –بندورة حماموت 

 0.0641 3.6411     2.8269    0.2075 3.2340    * كغم  7 –محلي  –خيار حماموت 

 0.0296 2.5444     2.2653    0.0711 2.4049    كغم 7 -إسرائيل  -بطاطا حبة متوسطة الحجم 

 0.0071 3.6501     3.5497    0.0256 3.5999    كغم 7 -هولندا -كريستال  -سكر ابيض ناعم 

 0.0030 1.6253     1.6064    0.0048 1.6158    كغم 7 -إسرائيل -فيرست تيبل  -ملح طعام ابيض 

 0.0000 21.0390   21.0390  0.0000 21.0390  سيجارة -محلي  -امبلاير –سجائر 

 0.0036 58.3212   57.5038  0.2083 57.9125  كغم 72 -محلي –اسطوانة غاز 

 0.0127 5.3225     5.0628    0.0662 5.1927    لتر 7 –إسرائيل  –للتدفئة سوالر 

 0.0070 5.8529     5.6939    0.0405 5.7734    لتر 7 -إسرائيل  -ممتاز  65بنزين 

 0.0126 150.8889 143.5796 1.8622 147.2342 غم - محلي –مصنع محليا  27ذهب عيار
 

الثالث والرابع الثاني و إلى التذبذب الكبير الذي حصل على أسعارها وخاصة خالل الربع  0272يعود ارتفا  الخطأ النسبي في أسعار كل من سلعة البندورة والخيار والموز خالل العام *
 .0272من العام 
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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

2016110.75110.96110.67110.72111.03110.49110.74110.81111.20111.31110.30110.21110.522016

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

2016 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في فلسطين، : 1 جدول 

Table 1: Consumer Price Index Numbers in Palestine, 1996 - 2016

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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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

2016113.80114.24113.60113.47113.17112.42113.04114.21114.96114.73113.87113.73114.162016

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 governorate which was annexed 

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

2016 - 1996، *األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 2 جدول 

Table 2: Consumer Price Index Numbers in the West Bank*, 1996 - 2016 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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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

2016104.09104.54104.49104.28105.69105.22104.87103.35104.14104.00102.52102.79103.172016

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

2016 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في قطاع غزة، : 3 جدول 

Table 3: Consumer Price Index Numbers in Gaza Strip, 1996 - 2016 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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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

2016112.93111.70111.13112.15111.52111.48113.43113.66113.25114.19114.32114.21114.072016

100Chaining Coefficient: 1.2874 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 عــام **: J1القدس
1967.

Jerusalem J1**:  includes that part of Jerusalem governorate which was annexed forcefully by 

Israel following its occupation of the West Bank in 1967.

2016 - 1996 ،**J1  األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس: 4جدول
Table 4: Consumer Price Index Numbers in Jerusalem J1**, 1996 - 2016 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

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

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

79.614.4593.3517.2696.713.60100.003.40102.402.40Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

75.514.9881.137.4489.199.93100.0012.13106.226.22Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.4892.740.5196.233.76100.003.92104.604.60Textiles, clothing and footwear-92.27األقمشة والمالبس واألحذية

0.73100.005.12102.952.95Housing-2.3095.837.6495.13-89.02المسكن ومستلزماته

 0.03Furniture, household goods-0.9490.866.4997.427.21100.002.6599.97-85.32األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.35100.000.92101.331.33Medical care-92.714.8399.447.2599.09الخدمات الطبية

2.64100.002.64104.784.78Transportation-0.57100.078.0197.43-92.65النقل والمواصالت

2.04100.390.39Communications-0.90100.00-102.371.33103.010.62102.08االتصاالت

0.2896.151.3998.262.19100.001.77101.211.21Recreational, cultural goods & services-94.83السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.5994.344.42100.006.00102.102.10Education-1.6590.35-90.88خدمات التعليم

81.904.5792.5012.9496.874.73100.003.23105.895.89Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

90.030.6991.001.0895.064.46100.005.20103.993.99Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

85.361.8693.809.8996.392.75100.003.75102.882.88All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2016 - 2007 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 5 جدول 

Table 5: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20072008200920102011

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

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

1.50Food and soft drinks-104.582.12105.420.80105.810.37107.821.90106.20المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

114.537.82128.6912.37143.8811.80159.5910.92166.004.02Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.88109.294.75112.402.85Textiles, clothing and footwear-0.66104.33-105.961.30105.26األقمشة والمالبس واألحذية

2.61Housing-5.64105.46-106.973.91111.083.84114.753.31108.28المسكن ومستلزماته

 1.06105.373.41105.540.16Furniture, household goods-101.261.29103.001.71101.90األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

104.433.06106.211.70115.468.71116.671.05117.991.13Medical careالخدمات الطبية

0.80Transportation-1.00101.41-2.86102.22-0.74103.25-107.082.20106.29النقل والمواصالت

1.36Communications-2.1094.45-2.5795.74-0.2797.80-100.640.26100.37االتصاالت

0.38Recreational, cultural goods & services-1.75102.222.11101.83-0.55100.11-102.461.24101.90السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

107.685.47115.166.95115.210.05120.954.98124.693.09Educationخدمات التعليم

110.023.90114.053.67119.204.52121.912.27125.552.99Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

1.33117.018.55118.221.03118.320.09Miscellaneous goods and services-109.255.06107.80سلع وخدمات متنوعة

0.22All items of consumer price index-105.742.78107.561.72109.421.73110.991.43110.75الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2016 - 2007 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 Percent Change in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20122013201420152016

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

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

80.372.5794.5817.6895.470.94100.004.74102.712.71Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.0186.1013.72100.0016.14107.437.43Al choholic Beverages and tobacco-75.721.8075.72المشروبات الكحولية والتبغ

4.34100.001.81105.305.30Textiles, clothing and footwear-5.98102.682.3298.22-100.35األقمشة والمالبس واألحذية

2.10100.005.54103.553.55Housing-87.310.8096.7910.8694.75المسكن ومستلزماته

 1.39101.201.20Furniture, household goods-2.89100.00-100.980.56104.423.40101.41األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.66100.001.40103.493.49Medical care-98.933.4099.280.3598.62الخدمات الطبية

2.88100.002.34105.025.02Transportation-2.96100.617.0397.71-94.00النقل والمواصالت

2.18100.460.46Communications-0.19100.00-101.950.40102.430.46102.23االتصاالت

0.05Recreational, cultural goods & services-1.37100.000.7599.95-100.470.05100.630.1699.26السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

0.1992.447.47100.008.18102.862.86Education-6.2186.02-86.18خدمات التعليم

84.776.3393.7110.5496.803.30100.003.31108.788.78Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

87.441.5290.923.9796.716.37100.003.40106.536.53Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

86.870.7595.399.8195.940.57100.004.24103.543.54All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2016 - 2007 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 6 جدول 

Table 6: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20072008200920102011

Major Groups of Expenditure

57



PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2016 2016األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : 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 %

0.68Food and soft drinks-1.47109.622.62108.87-105.252.47108.423.01106.82المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

118.8710.65141.2118.79157.9011.82160.351.56160.460.06Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

112.066.42112.310.23114.882.28119.744.24121.741.67Textiles, clothing and footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

3.22Housing-7.04108.93-107.914.21110.062.00121.0810.01112.55المسكن ومستلزماته

 0.41111.464.37112.400.84Furniture, household goods-105.714.46107.241.44106.80األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

110.877.13115.954.59120.193.65121.771.32124.902.56Medical careالخدمات الطبية

0.13Transportation-1.01101.02-5.06101.15-0.41102.19-108.082.91107.64النقل والمواصالت

1.21Communications-1.9594.33-2.1595.48-0.8197.38-0.1399.52-100.33االتصاالت

0.29Recreational, cultural goods & services-2.71105.563.01105.26-103.873.92105.331.40102.48السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

108.785.76113.123.99118.905.11127.176.95131.653.52Educationخدمات التعليم

114.935.66119.093.62129.018.33130.341.03132.631.76Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

3.17115.934.60119.603.17120.100.42Miscellaneous goods and services-114.467.44110.82سلع وخدمات متنوعة

0.08All items of consumer price index-107.774.08111.113.10112.441.20113.891.29113.80الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

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

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

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

2016 - 2007 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 Percent Change in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20122013201420152016

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

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

0.32101.081.08Food and soft drinks-78.434.2695.6621.97100.324.86100.00المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

76.5411.7691.4319.4596.115.11100.004.05100.410.41Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

1.45Textiles, clothing and footwear-4.6389.396.6698.4310.11100.001.6098.55-83.81األقمشة والمالبس واألحذية

0.33100.006.81103.333.33Housing-3.4193.939.9093.63-85.47المسكن ومستلزماته

 6.20Furniture, household goods-70.862.3883.6418.0495.4214.09100.004.7993.80األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.27101.211.21Medical care-4.96100.00-0.40100.27-105.933.30105.50الخدمات الطبية

1.1398.3810.0798.510.13100.001.51100.600.60Transportation-89.38النقل والمواصالت

1.47100.620.62Communications-1.58100.00-102.890.17103.120.23101.49االتصاالت

0.63Recreational, cultural goods & services-0.6796.463.3398.141.75100.001.8999.37-93.35السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

7.2894.010.8795.591.68100.004.62100.450.45Education-93.19خدمات التعليم

71.596.0785.7719.8095.4311.26100.004.79104.244.24Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

87.370.3689.081.9595.467.17100.004.75102.452.45Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

82.601.5694.1513.9898.314.42100.001.72100.570.57All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2016 - 2007 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 7 جدول 

Table 7: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20072008200920102011

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

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

2.75Food and soft drinks-101.670.58101.910.24103.341.40104.421.05101.55المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.02103.322.92119.8916.04139.3616.24147.966.18Al choholic Beverages and tobacco-100.39المشروبات الكحولية والتبغ

6.5487.133.4090.293.63Textiles, clothing and footwear-2.6384.27-6.0390.17-92.61األقمشة والمالبس واألحذية

1.60Housing-3.6797.26-3.60102.610.0498.85-106.412.98102.57المسكن ومستلزماته

 1.28Furniture, household goods-2.9291.813.6793.031.3391.84-2.7688.56-91.22األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

2.95Medical care-0.8995.13-2.9698.900.5498.02-101.370.1598.37الخدمات الطبية

4.79110.3815.24112.101.56Transportation-0.9395.78-101.540.94100.60النقل والمواصالت

1.15Communications-3.0192.99-4.0294.07-0.1696.99-101.210.59101.05االتصاالت

0.59Recreational, cultural goods & services-1.1596.090.2197.321.2896.75-2.3895.89-97.01السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

3.01109.061.60110.371.20Education-106.846.37110.673.58107.34خدمات التعليم

0.25106.274.87112.736.08Restaurants, cafes and hotels-1.42101.33-1.13101.59-103.05خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

0.34Miscellaneous goods and services-1.52121.83-3.88124.1318.77122.25-108.736.13104.52سلع وخدمات متنوعة

0.84All items of consumer price index-0.76103.142.85104.971.77104.09-101.060.48100.29الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2016 - 2007 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 Percent Change in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20122013201420152016

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

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

77.524.2189.1114.9694.546.09100.005.78103.173.17Food and soft drinksالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.5175.763.5384.6911.78100.0018.08110.0910.09Al choholic Beverages and tobacco-73.18المشروبات الكحولية والتبغ

3.4393.035.70100.007.49108.778.77Textiles, clothing and footwear-91.146.7088.01األقمشة والمالبس واألحذية

1.11100.003.20101.911.91Housing-0.5297.991.7296.90-96.33المسكن ومستلزماته

 3.2088.631.4895.687.96100.004.52104.424.42Furniture, household goods-87.33األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

0.89Medical care-83.994.4095.4613.6698.052.71100.001.9999.11الخدمات الطبية

2.01100.005.56108.378.37Transportation-90.316.1496.677.0494.73النقل والمواصالت

0.16Communications-2.4599.84-0.78100.00-102.292.51103.321.01102.52االتصاالت

2.6192.930.9497.354.75100.002.73103.283.28Recreational, cultural goods & services-92.07السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

1.8496.722.84100.003.39102.672.67Education-95.824.7694.05خدمات التعليم

85.2315.7294.7311.1498.173.64100.001.86103.133.13Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

92.761.5594.131.4894.870.78100.005.41103.263.26Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

85.663.1091.767.1295.013.54100.005.25104.134.13All items of consumer price indexالرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

2016 - 2007 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في القدس : 8 جدول 

Table 8: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20072008200920102011

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

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

2.11Food and soft drinks-0.70109.573.87112.212.41109.84-106.232.97105.48المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

122.5911.35139.9614.17155.9811.44165.406.04172.414.24Al choholic Beverages and tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.18120.709.00123.412.25125.631.80Textiles, clothing and footwear-110.931.98110.73األقمشة والمالبس واألحذية

2.62Housing-4.17112.72-104.412.45110.405.74120.799.41115.75المسكن ومستلزماته

 106.922.39110.773.61112.881.90120.646.87122.251.33Furniture, household goodsاألثاث والمفروشات والسلع المنزلية

1.42Medical care-100.311.21102.812.50113.6710.56122.417.69120.68الخدمات الطبية

4.63Transportation-6.50106.81-112.453.76112.760.28119.796.23112.00النقل والمواصالت

2.75Communications-1.1297.06-0.03100.930.8599.80-100.110.27100.08االتصاالت

0.16Recreational, cultural goods & services-1.08105.820.88105.65-0.03104.90-106.082.71106.05السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

106.113.34114.497.90116.842.05117.240.35122.854.79Educationخدمات التعليم

0.39110.832.54116.044.70Restaurants, cafes and hotels-105.582.37108.512.78108.09خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

6.11102.771.85103.280.50Miscellaneous goods and services-107.023.64107.470.42100.91سلع وخدمات متنوعة

0.96All items of consumer price index-107.503.23109.441.81113.653.84114.020.33112.93الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

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

following its occupation of the West Bank in 1967.

2016 - 2007 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 Percent Change in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2007 - 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20122013201420152016

Major Groups of Expenditure
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Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and tobacco

Textiles, 

clothing and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-
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Communi-
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Recreational, 

 cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

All items 

of 

consumer 

price index

Percent 

Change %

0.66January-107.86164.70111.67105.04105.35117.12101.7394.68102.34121.72124.83117.11110.96كانون ثاني

0.26February-106.69168.53112.00105.01105.05117.29101.5294.61101.44121.72125.12117.07110.67شباط

  105.99172.66112.17105.00105.51117.48100.7694.37101.44124.46124.48118.03110.720.05Marchآذار

106.37174.19111.54105.13105.81117.23101.5894.27101.74124.46125.46118.02111.030.28Aprilنيسان

0.49May-104.72175.38112.05105.12104.97117.29101.7394.26101.12124.46124.60118.09110.49أيار

105.61170.19111.60105.34105.60118.34101.8194.29101.97125.88125.19118.12110.740.22Juneحزيران

106.02166.33112.77105.75105.33117.95101.6794.41102.07125.88126.63118.14110.810.07Julyتموز

108.65157.57112.09105.73105.15117.87100.9394.41101.65125.88126.55118.25111.200.35Augustآب

107.78164.24112.22105.31105.78118.76101.1394.42102.23124.92124.70119.20111.310.10Septemberأيلول

0.90October-105.01162.43112.65105.50105.80118.75101.1094.54101.73124.92126.25119.07110.30تشرين أول

0.09November-104.70158.66113.74105.72105.90119.01101.4394.56101.93124.92126.80119.12110.21تشرين ثاني

105.01157.17114.32106.82106.22118.82101.5094.52102.31127.03126.01119.57110.520.28Decemberكانون أول

خدمات المطاعم 
والمقاهي والفنادق

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع والخدمات االتصاالت
الترفيهية والثقافية

خدمات التعليم

2016كانون 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 Percent Change in Palestine by Major Groups of Expenditure, January - December 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

الشهر

الرقم القياسي Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير

Month

سلع وخدمات 
متنوعة

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األقمشة 
والمالبس واألحذية

المسكن 
ومستلزماته

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية
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Percent 

Change %

0.64January-111.08160.13121.90108.55112.18123.79101.3994.76105.60128.65132.32118.16114.24كانون ثاني

0.56February-109.31160.13122.45108.36111.91124.05101.2294.64104.35128.65132.82118.27113.60شباط

  0.12March-108.70160.43121.32108.40112.09124.00100.7594.23103.95131.25132.01119.59113.47آذار

0.26April-107.45160.49120.46108.55112.57123.98101.4994.19105.21131.25132.70119.63113.17نيسان

0.66May-105.23160.54121.63108.51111.51124.06101.6194.14104.44131.25131.72119.82112.42أيار

106.80160.51120.78108.59112.36124.95101.4194.13105.06133.51131.72119.53113.040.55Juneحزيران

109.44160.45123.45109.35112.30124.88101.2994.17105.74133.51133.57119.56114.211.04Julyتموز

112.36160.53120.65109.47112.29124.88100.5794.21105.52133.51133.22119.64114.960.66Augustآب

0.20September-111.46160.53120.81108.65112.42125.72100.4694.29105.89131.75131.56121.72114.73أيلول

0.76October-108.60160.49121.96109.05113.08126.10100.2294.33105.23131.75133.51121.65113.87تشرين أول

0.12November-107.85160.58122.42109.25112.75126.51100.6794.41105.75131.75133.15121.67113.73تشرين ثاني

108.21160.66123.09110.46113.31125.83101.1394.43106.35132.97133.21121.91114.160.37Decemberكانون أول

2016كانون 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 Percent Change in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, January - December 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

الشهر

الرقم القياسي Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير

Month

األقمشة 
والمالبس واألحذية

المسكن 
ومستلزماته

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية

الخدمات 
الطبية

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

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

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

النقل 
والمواصالت

السلع والخدمات االتصاالت
الترفيهية والثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 
الكحولية والتبغ
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services

EducationRestaura-
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Miscellan-
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goods and 

services

All items 

of 

consumer 

price index

Percent 

Change %

0.70January-102.80146.6989.4696.9091.9894.97113.4793.0097.91108.51112.89121.60104.54كانون ثاني

0.04February-102.58151.6389.2297.1391.7094.98113.4393.0497.30108.51113.09121.32104.49شباط

  0.20March-101.50156.7290.7496.8892.1195.60111.8793.0797.74111.25110.01121.70104.28آذار

104.86158.7590.1797.0192.2394.84112.1992.8296.80111.25112.82121.61105.691.35Aprilنيسان

0.45May-103.79160.2189.7497.0191.9494.84112.2192.8696.25111.25111.96121.61105.22أيار

0.33June-103.07153.2989.7397.3192.1396.05112.1393.0097.20110.52113.66121.75104.87حزيران

1.45July-99.91148.3688.9997.4691.4794.89112.1692.9196.57110.52114.25121.89103.35تموز

102.19136.7690.9997.6991.0494.86111.9192.8295.64110.52114.25122.15104.140.77Augustآب

0.14September-101.48145.6590.7097.2091.9995.66111.3493.1296.86109.68111.52122.13104.00أيلول

1.42October-98.45143.1989.8697.0791.2694.99111.3493.0496.35109.68112.38121.90102.52تشرين أول

98.74138.1591.7997.4392.1894.77111.5592.9596.16109.68114.17121.95102.790.26Novemberتشرين ثاني

99.26136.1792.1098.1092.0295.10111.5993.1896.23113.04111.76122.31103.170.37Decemberكانون أول

خدمات المطاعم 
والمقاهي والفنادق

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع والخدمات االتصاالت
الترفيهية والثقافية

خدمات التعليم

2016كانون 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 Percent Change in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, January - December 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

الشهر

الرقم القياسي Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير

Month

سلع وخدمات 
متنوعة

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 
الكحولية والتبغ

األقمشة 
والمالبس واألحذية

المسكن 
ومستلزماته

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية
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Percent 

Change %

1.67January-108.71169.15124.51112.96120.81120.29106.1896.97104.93116.71108.95102.08111.70كانون ثاني

0.51February-107.23169.59122.90112.99120.45120.10105.8096.90104.73116.71108.45102.02111.13شباط

  108.98174.51123.31113.04122.34120.61104.7596.67105.01120.24115.51103.05112.150.92Marchآذار

0.56April-105.18174.85124.12113.05121.96120.84105.9696.65104.96120.24115.12103.08111.52نيسان

0.03May-104.50176.54126.46113.09120.55120.82106.3396.62104.70120.24114.88102.57111.48أيار

110.67177.21126.83112.91121.81120.73107.1996.61105.43122.13116.45103.28113.431.75Juneحزيران

112.96171.21127.22111.86122.31120.68106.7697.68106.32122.13118.21102.88113.660.20Julyتموز

0.36August-113.27171.22125.84109.64122.21119.80105.9597.70106.69122.13118.90102.71113.25آب

112.65171.21126.02113.21124.19120.88107.8396.70105.67127.90118.60103.88114.190.83Septemberأيلول

111.74171.23126.80113.35123.23120.74109.3297.69106.22127.90118.96103.85114.320.12Octoberتشرين أول

0.10November-112.05171.23126.25113.25123.08120.71108.4597.74106.80127.90118.96103.93114.21تشرين ثاني

0.13December-110.17170.93127.31113.29124.07121.93107.2396.78106.35130.03119.43106.08114.07كانون أول

2016كانون 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 Percent Change in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, January - December 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

الشهر

الرقم القياسي Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 
العام ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير

Month

األقمشة 
والمالبس واألحذية

المسكن 
ومستلزماته

األثاث 
والمفروشات 
والسلع المنزلية

الخدمات 
الطبية

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

following its occupation of the West Bank in 1967.

النقل 
والمواصالت

السلع والخدمات االتصاالت
الترفيهية والثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

المواد الغذائية 
والمشروبات 

المرطبة

المشروبات 
الكحولية والتبغ
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

0.08All Items Consumer Price Index-0.22113.89113.80-110.99110.75الرقم القياسي ألسعار المستهلك

0.68Food and soft drinks-1.50109.62108.87-107.82106.20المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

0.71Food-1.77110.02109.23-108.69106.76المواد الغذائية

1.32Cereals and its products-1.78103.12101.75-99.4297.65الحبوب ومنتجاتها

3.30Meat and poultry-4.58107.33103.79-107.23102.31اللحوم والدواجن

0.03111.51113.982.22Meat-110.84110.81اللحوم

8.12Poultry-9.13103.9195.47-103.8594.37الدواجن

1.31Fish-0.55104.15102.79-97.6497.11األسماك

3.31Milk products and eggs-4.52112.29108.58-113.05107.94منتجات األلبان والبيض

0.72Milk-0.34120.70119.83-118.62118.22الحليب

0.30Milk products-2.77106.09105.78-110.46107.39منتجات الحليب

15.35Eggs-15.53121.87103.16-112.4594.98البيض

0.0482.6183.971.64Oils and fats-91.5591.52الزيوت والدهون

0.0381.8283.211.70Vegetable oils-91.0591.03الزيوت النباتية

0.29105.29105.580.28Fats-105.89105.58الدهون

121.75122.961.00134.57139.793.88Fruitsالفواكه 

123.14124.030.72137.93144.464.73Fresh fruitالفواكه الطازجة

106.44109.843.20106.60111.524.61Dried fruitsالفواكه المجففة

120.27122.181.59129.58130.120.42Nutsالمكسرات

 0.53Tinned fruit-122.99124.381.14114.70114.09الفواكه المعلبة

2016، 2015 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: 13 جدول 

Table 13: Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of Expenditure, 

2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

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

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

121.47122.691.00123.72126.081.91Vegetablesالخضروات

137.89137.970.06135.52137.061.13Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

1.19Frozen vegetables-0.39130.45128.90-109.13108.71الخضروات المجمدة

98.06111.1313.33110.01128.9717.23Dried vegetablesالخضروات المجففة

1.85106.84107.420.53Dried pluses-95.8694.08البقول المجففة

79.7984.856.3487.0790.614.07Potatoes and other tubersالدرنيات

1.88Caned vegetables-1.50104.23102.26-101.97100.45خضروات خضراء معلبة

1.85110.17111.591.29Caned pulses-100.9699.10بقول معلبة

102.94103.630.6798.8499.620.79Sugar and sugar productsالسكر والمنتجات السكرية

0.63Spices, salt and other  foods-116.08116.120.04114.08113.36التوابل والملح واألغذية األخرى

0.74Spices-109.71110.510.74106.55105.76التوابل

111.13113.341.98100.08100.980.90Table saltالملح

0.76Other product-0.49118.59117.69-119.79119.21أغذية أخرى

0.30Non- alcoholic bevarages-99.35100.721.38105.59105.27المشروبات غير الكحولية

1.84Tea, coffee and cocoa-1.79109.04107.04-108.43106.49الشاي والبن والكاكاو

1.64Tea-1.3796.7495.15-90.4089.15الشاي 

2.00Coffee-2.05113.54111.27-116.92114.52القهوة

105.48111.866.05127.73133.974.89Cocoaالكاكاو

96.3198.782.57104.42104.670.25Mineral water and soft drinkالمياه المعدنية والمشروبات المرطبة 

2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

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

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

159.59166.004.02160.35160.460.06Alcoholic beverages & Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

0.16Alcoholic beverages-1.18127.16126.96-128.49126.98المشروبات الكحولية

0.24123.94126.432.01Alcoholic beverages-126.59126.29الخمور

1.82Beer-2.09129.75127.38-130.40127.67البيرة

159.78166.254.04160.58160.680.06Tobacco productsمنتجات التبغ

159.78166.254.04160.58160.680.06Cigarettes & Cigar and Tobacco productsالسجائر والسيجار ومنتجات التبغ

157.65164.144.12157.39157.390.00Cigarettesالسجائر

252.71257.782.01290.22294.551.49Tobacco productsمنتجات التبغ األخرى

109.29112.402.85119.74121.741.67Textiles, clothing & footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

1.10Textiles & clothing-108.91110.341.31119.64118.33األقمشة والمالبس

4.04Textiles-3.27114.84110.20-94.7891.68األقمشة

1.10Ready made Garments-109.79111.071.17119.11117.81المالبس الجاهزة

 1.21Other  clothes-108.57114.955.87136.62134.97مالبس أخرى

0.7995.4595.580.13Tailoring, repairingand cleaning of clothes-75.5674.96تنظيف وخياطة واصالح المالبس

0.14Laundering-1.00139.26139.07-118.59117.41غسيل وتنظيف وكي المالبس

3.95Tailoring-6.56100.8996.91-81.8176.44التفصيل والخياطة

67.2968.381.6186.5987.871.48Repairing of clothesاصالح المالبس

110.59119.588.13120.05132.2710.18Footwearاألحذية ومستلزماتها

110.40119.568.29119.82132.1410.28Footwearاألحذية

6.14Repairing of footwear-15.08176.13165.32-146.43124.35اصالح األحذية
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

 3.22Housing services-2.61112.55108.93-108.28105.46المسكن ومستلزماته

104.92105.760.80103.12104.801.63House rentايجار المسكن

2.15102.34103.761.38Maintenance of the house-98.7696.64صيانة واصالح المساكن

4.03Water charges and other services-3.08125.13120.08-117.27113.66نفقات المياه والخدمات المتنوعة 

5.18Water charges-3.83122.36116.02-114.36109.98المياه

153.00156.812.49156.97162.373.44Collecting of wastes servicesخدمات جمع النفايات

10.41Cost of cesspit ecacuation-5.9092.9683.29-96.7591.04خدمات النضح للبواليع

3.81Fuel and electricity-3.23110.11105.91-106.11102.69الكهرباء والمحروقات

4.18Electricity-2.84117.38112.48-113.64110.41الكهرباء

3.32Gas-4.4794.0490.91-94.2690.05الغاز

5.96Fuel oil-6.3499.2393.31-99.2092.92المحروقات السائلة

0.33Solid fuels-1.30109.02108.66-87.7786.63المحروقات الصلبة

 105.37105.540.16111.46112.400.84Furniture & household goods & servicesاألثاث والمفروشات والسلع المنزلية

102.44104.522.03112.69116.483.36Furniture and carpetاألثاث والمفروشات والسجاد

106.80107.991.12115.47117.802.01Furnitureاألثاث والمفروشات

73.6781.6110.7789.05105.2818.23Carpetsالسجاد والموكيت والبسط

 2.27Household textiles-1.12108.76106.28-102.80101.65المنسوجات المنزلية

0.62Household appliances-0.61113.39112.69-107.51106.85األجهزة المنزلية

0.80Household appliances-0.57114.01113.10-109.55108.93األجهزة المنزلية الرئيسية

0.81108.39109.330.87Small electric household appliances-99.6998.88أجهزة منزلية كهربائية صغيرة
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

107.62107.650.03113.98114.670.60Household utencilsأواني وأدوات منزلية

107.62107.650.03113.98114.670.60Household utencilsأواني وأدوات منزلية

0.27Home equipment-125.50125.780.22111.47111.17عدد منزلية

0.27Home equipment-125.50125.780.22111.47111.17عدد منزلية يدوية

0.64108.59109.090.46Household operations-105.28104.61سلع وخدمات منزلية غير معمرة 

0.72107.79108.080.27Household operations-105.20104.44سلع منزلية غير معمرة

106.10106.140.04114.87116.971.83Medical careالخدمات المنزلية

116.67117.991.13121.77124.902.56Medical careالخدمات الطبية

112.04113.060.91116.59118.932.01Medical products and equipmentالمنتجات والمعدات الطبية

110.10110.970.79113.61115.811.93Medical and pharmaceutical productsالمنتجات الطبية والصيدالنية

 123.76128.413.76124.49129.303.86Medical products varietyمنتجات طبية متنوعة

1.48Medical devices and equipment-1.94139.25137.19-120.72118.37األجهزة والمعدات الطبية

0.37Foreign medical services-0.94127.40126.93-122.24121.10الخدمات الطبية الخارجية

1.58Services doctors-0.75124.70122.73-116.99116.11خدمات األطباء

2.49139.38139.470.06Dental services-141.44137.92خدمات عيادات األسنان

110.89111.780.80119.21121.031.53A variety of medical servicesخدمات طبية متنوعة

119.89124.583.91124.47133.106.94Hospital servicesخدمات المستشفيات

119.89124.583.91124.47133.106.94Hospital servicesخدمات المستشفيات

2.52Government hospital services-1.67102.58100.00-102.14100.44خدمات المستشفيات الحكومية

121.38126.604.30126.17135.677.53Private hospitalsخدمات المستشفيات الخاصة
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نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي
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Change %
20152016

Percent 
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2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

0.13Transport and communication-0.80101.15101.02-102.22101.41النقل والمواصالت

106.59106.850.24109.60110.901.18Personal transport equipmentوسائل النقل الشخصية

107.91108.150.23109.61110.901.18Carsسيارات الصالون

 66.5667.160.90109.25110.741.37Cyclingدراجات هوائية

4.37Operation of personal transport equipment-4.24103.0298.51-103.2598.87تشغيل وسائط النقل

100.09101.661.57124.98131.345.09Tires and parts & accessoriesاالطارات وقطع الغيار

6.25Gaxoline & other fuel-5.65100.0893.83-100.4494.77المحروقات وزيوت التشحيم

3.74116.44117.500.91Personal car repair-110.48106.35اصالح السيارات الشخصية

0.02107.66107.670.01Other services for personal transport vehicles-112.85112.83خدمات أخرى لسيارات النقل الشخصية

100.32101.110.7997.9499.051.13Purchased transportخدمات النقل العامة

99.59101.602.0295.0196.581.65Land transport of passengersالنقل البري للركاب

1.72103.82103.990.17Air transport services-101.84100.10خدمات النقل الجوي

1.21Communication-1.3695.4894.33-95.7494.45االتصاالت

1.21Communication-1.3695.4894.33-95.7494.45االتصاالت

15.93Telephone & fax-14.4580.5067.67-76.3365.30أجهزة الهاتف والفاكس

0.3296.9696.960.00Telephone and fax services and lightning-97.7197.40خدمات الهاتف والفاكس والبرق

0.29Recreational, cultural goods & services-0.38105.56105.26-102.22101.83السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

7.65Recreational goods-7.61109.41101.04-103.3195.45السلع الترفيهية

8.95Receivers devices-10.9683.4776.00-89.5579.74أجهزة االستقبال والتسجيل 

3.17Other recrational activities-136.66137.470.59132.08127.89أجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي
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2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

7.25Data processing devices-5.98127.62118.36-112.48105.75أجهزة معالجة البيانات

4.40Materials and other entertainment devices-2.13118.21113.00-115.05112.60مواد وأجهزة ترفيهية أخرى

5.81Games and toys-2.97118.34111.46-116.54113.08ألعاب ولعب أطفال

78.3994.7420.8587.16106.1421.78Goods and materials for sportسلع ومواد للرياضة

105.52109.573.84117.72122.023.65Food petsأغذية الحيوانات المنزلية

 85.9892.297.3567.9182.9122.08Leisure and cultural servicesالخدمات الترفيهية والثقافية

 85.9892.297.3567.9182.9122.08Cultural servicesالخدمات الثقافية

 104.51106.461.87114.65116.231.38Newspapers, magazines, books, stationeryالجرائد والمجالت والكتب والقرطاسية

 114.53120.675.36127.01133.445.07Booksالكتب

 108.32114.095.32111.72111.720.00Newspapers and magazinesالصحف والمجالت

4.69Various publications-4.69156.92149.56-124.39118.55مطبوعات متنوعة 

 0.08110.15110.170.02Stationery and drawing instruments-99.6999.60قرطاسية وأدوات رسم

120.95124.693.09127.17131.653.52Educationخدمات التعليم

120.95124.693.09127.17131.653.52Educationالتعليم

133.63146.249.44143.30159.4111.24School feesوما قبله (أالساسي)التعليم االبتدائي 

 113.72124.349.34107.42109.902.31Secondary educationالتعليم الثانوي 

 0.85Post-secondary education before university-0.49158.05156.71-117.41116.84تعليم بعد الثانوية وقبل الجامعة

 118.32119.210.75122.87124.241.12University educationالتعليم الجامعي

1.53Other education services-6.52108.84107.17-108.23101.17خدمات تعليم متنوعة
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2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
Table 13 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

121.91125.552.99130.34132.631.76Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 121.91125.552.99130.34132.631.76Catering and cafesخدمات المطاعم والمقاهي

 115.35119.153.29123.49125.511.64Restaurantsالمطاعم

 145.32148.432.14150.56153.632.04Cafesالمقاهي

118.22118.320.09119.60120.100.42Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة

0.35Personal care-0.29103.98103.62-103.96103.67العناية الشخصية

 110.87111.850.89121.06122.351.06Hairdressing and beauty salonsصالونات التجميل والحالقة

 0.80Personal care appliances-0.2390.8090.07-86.6786.47األجهزة الكهربائية للعناية الشخصية

0.62Goods for personal care-0.52102.06101.43-104.29103.74سلع الخدمات  الشخصية

106.12111.034.62110.59116.885.69Other personal goodsسلع شخصية متنوعة

 106.26111.815.23106.12113.076.55Jewellery and watchesالمجوهرات والساعات

 105.69108.592.74126.88130.773.07Other miscellaneous goodsسلع متنوعة أخرى

 128.01129.921.49139.97144.843.48Insuranceالتأمين

 134.06136.491.81152.57159.314.41Health Insuranceالتأمين الصحي

 105.77105.770.00107.13107.130.00Secure communicationsتأمين المواصالت

 0.99Financial Services-0.82150.94149.45-168.24166.86الخدمات المالية

 1.36Other services-0.84113.34111.80-109.98109.06الخدمات األخرى

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 governorate which was annexed 

forcefully by Israel following its occupation of the West Bank in 1967.
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Change %
20152016

Percent 

Change %

0.96All Items Consumer Price Index-0.84114.02112.93-104.97104.09الرقم القياسي ألسعار المستهلك

2.11Food and soft drinks-2.75112.21109.84-104.42101.55المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

2.39Food-3.39113.70110.98-106.01102.41المواد الغذائية

7.31Cereals and its products-1.99112.08103.89-92.3690.53الحبوب ومنتجاتها

8.05104.01108.023.86Meat and poultry-107.4698.81اللحوم والدواجن

5.16114.04124.649.29Meat-109.72104.05اللحوم

5.22Poultry-11.4290.6785.94-104.9392.95الدواجن

2.01Fish-88.8189.420.68124.29121.80األسماك

3.75Milk products and eggs-7.77115.87111.52-112.94104.17منتجات األلبان والبيض

0.42114.25115.561.14Milk-115.71115.22الحليب

5.50Milk products-7.73118.11111.62-118.87109.69منتجات الحليب

19.87Eggs-15.42114.8392.01-100.4284.93البيض

4.0075.6179.264.83Oils and fats-109.78105.39الزيوت والدهون

4.1173.9878.005.43Vegetable oils-109.95105.43الزيوت النباتية

5.96Fats-0.53124.94117.49-104.88104.32الدهون

3.14Fruits-3.90133.77129.58-101.7497.76الفواكه 

6.82Fresh fruit-6.04139.91130.37-101.0694.96الفواكه الطازجة

105.98108.162.0687.8791.043.61Dried fruitsالفواكه المجففة

103.25106.743.38124.82131.495.35Nutsالمكسرات

 14.24Tinned fruit-128.22134.274.72168.93144.88الفواكه المعلبة

2016، 2015 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : 14 جدول 

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

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure
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نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

8.01Vegetables-119.31120.581.06130.37119.93الخضروات

8.93Fresh vegetables-0.03149.64136.27-143.34143.30الخضروات الطازجة

93.4493.820.4174.3176.262.63Frozen vegetablesالخضروات المجمدة

87.8797.1310.5499.17107.318.21Dried vegetablesالخضروات المجففة

9.90Dried pluses-3.79106.1895.67-86.8783.57البقول المجففة

20.39Potatoes and other tubers-68.7977.5712.76100.1079.70الدرنيات

1.5596.80102.425.81Caned vegetables-99.9798.42خضروات خضراء معلبة

4.91Caned pulses-8.5393.4488.86-84.5677.35بقول معلبة

3.90Sugar and sugar products-101.99102.570.57127.01122.05السكر والمنتجات السكرية

4.23Spices, salt and other  foods-118.19119.681.26120.16115.08التوابل والملح واألغذية األخرى

5.30Spices-110.17113.102.66136.73129.48التوابل

1.94Table salt-127.28131.333.1871.3269.94الملح

3.71Other product-122.79122.890.08115.03110.76أغذية أخرى

89.0993.244.6699.2299.900.69Non- alcoholic bevaragesالمشروبات غير الكحولية

2.2394.1896.001.94Tea, coffee and cocoa-108.24105.83الشاي والبن والكاكاو

1.3693.4795.121.77Tea-84.4483.30الشاي 

2.9793.9995.982.12Coffee-130.24126.38القهوة

10.76Cocoa-85.9193.118.38134.51120.03الكاكاو

83.3289.447.35101.27101.490.22Mineral water and soft drinkالمياه المعدنية والمشروبات المرطبة 

2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure
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2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

139.36147.966.18165.40172.414.24Alcoholic beverages & Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ

5.78Alcoholic beverages-137.71129.75......المشروبات الكحولية

5.21Alcoholic beverages-137.53130.37......الخمور

7.10Beer-138.13128.32......البيرة

139.36147.966.18165.68172.844.32Tobacco productsمنتجات التبغ

139.36147.966.18165.68172.844.32Cigarettes & Cigar and Tobacco productsالسجائر والسيجار ومنتجات التبغ

140.32149.116.27163.31169.934.05Cigarettesالسجائر

96.3196.550.26326.24369.7613.34Tobacco productsمنتجات التبغ األخرى

87.1390.293.63123.41125.631.80Textiles, clothing & footwearاألقمشة والمالبس واألحذية

87.5190.873.84124.24126.661.95Textiles & clothingاألقمشة والمالبس

12.66Textiles-2.54156.88137.02-83.8581.72األقمشة

89.5092.443.28125.35127.701.87Ready made Garmentsالمالبس الجاهزة

 71.4988.0723.1998.86111.4812.76Other  clothesمالبس أخرى

6.20Tailoring, repairingand cleaning of clothes-0.2399.5493.37-63.4663.31تنظيف وخياطة واصالح المالبس

2.54Laundering-0.62103.88101.24-61.7061.31غسيل وتنظيف وكي المالبس

10.74Tailoring-7.2491.2081.41-71.1766.02التفصيل والخياطة

8.85Repairing of clothes-61.4562.611.90114.14104.03اصالح المالبس

85.2987.482.57120.84122.431.31Footwearاألحذية ومستلزماتها

84.9587.482.98120.68122.361.39Footwearاألحذية

16.59Repairing of footwear-25.72173.88145.03-117.7087.43اصالح األحذية
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2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

 2.62Housing services-1.60115.75112.72-98.8597.26المسكن ومستلزماته

0.18House rent-0.29109.11108.91-105.11104.80ايجار المسكن

6.51Maintenance of the house-7.71154.85144.77-89.0182.15صيانة واصالح المساكن

4.59Water charges and other services-0.26121.33115.76-101.85101.59نفقات المياه والخدمات المتنوعة 

4.97Water charges-96.9996.990.00121.34115.31المياه

143.75143.750.00117.36133.3313.61Collecting of wastes servicesخدمات جمع النفايات

2.60121.59158.5830.42Cost of cesspit ecacuation-100.0097.40خدمات النضح للبواليع

3.76Fuel and electricity-2.06119.20114.72-97.5095.49الكهرباء والمحروقات

4.21Electricity-106.38106.380.00117.43112.48الكهرباء

3.34Gas-6.43128.12123.84-90.9185.07الغاز

9.58Fuel oil-5.9698.9889.50-99.2293.31المحروقات السائلة

3.11126.32150.0018.75Solid fuels-70.9868.77المحروقات الصلبة

 1.28120.64122.251.33Furniture & household goods & services-93.0391.84األثاث والمفروشات والسلع المنزلية

1.62120.44124.843.65Furniture and carpet-81.1579.84األثاث والمفروشات والسجاد

1.31124.97128.532.85Furniture-86.8185.67األثاث والمفروشات

3.5481.5093.0914.22Carpets-57.4955.45السجاد والموكيت والبسط

 90.3190.330.03115.69118.852.73Household textilesالمنسوجات المنزلية

1.71128.97135.064.72Household appliances-94.6493.02األجهزة المنزلية

1.38127.13133.124.71Household appliances-96.6195.28األجهزة المنزلية الرئيسية

2.30138.55145.154.77Small electric household appliances-91.3589.25أجهزة منزلية كهربائية صغيرة
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2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

1.55111.57114.702.81Household utencils-97.4595.94أواني وأدوات منزلية

1.55111.57114.702.81Household utencils-97.4595.94أواني وأدوات منزلية

12.37Home equipment-126.96132.624.45202.61177.55عدد منزلية

12.37Home equipment-126.96132.624.45202.61177.55عدد منزلية يدوية

3.43Household operations-1.57109.71105.95-99.5798.00سلع وخدمات منزلية غير معمرة 

3.66Household operations-1.44108.63104.66-100.8399.38سلع منزلية غير معمرة

0.91Medical care-3.36123.06121.95-85.0982.23الخدمات المنزلية

1.42Medical care-2.95122.41120.68-98.0295.13الخدمات الطبية

1.91Medical products and equipment-0.50116.76114.53-97.9697.47المنتجات والمعدات الطبية

3.34Medical and pharmaceutical products-0.10113.64109.84-99.4999.39المنتجات الطبية والصيدالنية

 2.24Medical products variety-93.4793.470.00110.14107.68منتجات طبية متنوعة

12.90137.04144.815.67Medical devices and equipment-66.6658.06األجهزة والمعدات الطبية

3.82Foreign medical services-2.41174.39167.73-94.8092.52الخدمات الطبية الخارجية

90.9592.541.7595.31115.6721.37Services doctorsخدمات األطباء

7.72Dental services-11.33232.63214.67-107.8095.59خدمات عيادات األسنان

1.57112.21113.721.35A variety of medical services-92.1590.70خدمات طبية متنوعة

12.18100.73102.902.15Hospital services-102.8590.32خدمات المستشفيات

12.18100.73102.902.15Hospital services-102.8590.32خدمات المستشفيات

0.81Government hospital services-100.00100.000.00112.92112.00خدمات المستشفيات الحكومية

14.11100.21102.512.29Private hospitals-103.3188.74خدمات المستشفيات الخاصة
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

4.63Transport and communication-110.38112.101.56112.00106.81النقل والمواصالت

12.65Personal transport equipment-100.05101.151.1089.4978.17وسائل النقل الشخصية

12.86Cars-109.61110.901.1889.2177.74سيارات الصالون

 56.1956.420.41142.88160.8912.61Cyclingدراجات هوائية

4.54Operation of personal transport equipment-2.06112.56107.44-85.9584.18تشغيل وسائط النقل

1.79Tires and parts & accessories-1.2188.7287.13-75.1474.23االطارات وقطع الغيار

4.18Gaxoline & other fuel-6.12101.5997.35-99.3093.23المحروقات وزيوت التشحيم

9.98Personal car repair-65.8766.781.39157.22141.52اصالح السيارات الشخصية

0.14129.19129.210.01Other services for personal transport vehicles-106.98106.84خدمات أخرى لسيارات النقل الشخصية

1.18Purchased transport-118.87121.622.31124.86123.38خدمات النقل العامة

1.97Land transport of passengers-129.93136.965.41133.99131.35النقل البري للركاب

7.72104.11105.281.13Air transport services-93.2286.02خدمات النقل الجوي

2.75Communication-1.1599.8097.06-94.0792.99االتصاالت

2.75Communication-1.1599.8097.06-94.0792.99االتصاالت

15.93Telephone & fax-11.9180.8367.95-70.0861.73أجهزة الهاتف والفاكس

2.18Telephone and fax services and lightning-97.6597.650.00100.8298.62خدمات الهاتف والفاكس والبرق

0.16Recreational, cultural goods & services-0.59105.82105.65-97.3296.75السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

7.48Recreational goods-6.7687.1780.65-98.9192.22السلع الترفيهية

3.76Receivers devices-14.1293.5290.00-93.5080.30أجهزة االستقبال والتسجيل 

133.52134.300.58155.89176.6213.30Other recrational activitiesأجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 

Change %

2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

18.61Data processing devices-3.0071.7158.36-101.7698.70أجهزة معالجة البيانات

107.54110.993.21115.81115.940.12Materials and other entertainment devicesمواد وأجهزة ترفيهية أخرى

0.16Games and toys-112.22115.733.13118.09117.90ألعاب ولعب أطفال

63.4968.738.2672.73100.7638.54Goods and materials for sportسلع ومواد للرياضة

70.6973.694.2490.1493.013.18Food petsأغذية الحيوانات المنزلية

 0.01Leisure and cultural services-98.7898.890.1199.3199.30الخدمات الترفيهية والثقافية

 0.01Cultural services-98.7898.890.1199.3199.30الخدمات الثقافية

 89.1090.381.44136.44144.555.94Newspapers, magazines, books, stationeryالجرائد والمجالت والكتب والقرطاسية

 93.8197.844.30175.39194.0110.62Booksالكتب

 0.0190.80106.8917.72Newspapers and magazines-138.47138.46الصحف والمجالت

4.69Various publications-4.69104.6199.70-104.6199.70مطبوعات متنوعة 

 4.29Stationery and drawing instruments-86.1186.240.15118.67113.58قرطاسية وأدوات رسم

109.06110.371.20117.24122.854.79Educationخدمات التعليم

109.06110.371.20117.24122.854.79Educationالتعليم

115.39115.400.01102.00114.9712.72School feesوما قبله (أالساسي)التعليم االبتدائي 

 1.23Secondary education-114.37137.2820.03123.31121.79التعليم الثانوي 

 0.15100.00100.000.00Post-secondary education before university-92.8692.71تعليم بعد الثانوية وقبل الجامعة

 0.14130.61133.982.59University education-108.87108.71التعليم الجامعي

22.1995.5297.712.29Other education services-103.4780.50خدمات تعليم متنوعة
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**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20152016
Percent 

Change %
20152016

Percent 
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2016، 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
Table 14 (Cont.): Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2015, 2016

Base Year (2010 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

106.27112.736.08110.83116.044.70Restaurants, cafes and hotelsخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 106.27112.736.08110.83116.044.70Catering and cafesخدمات المطاعم والمقاهي

 105.70111.935.89100.56108.287.67Restaurantsالمطاعم

 0.85Cafes-113.34122.698.25136.93135.77المقاهي

0.34102.77103.280.50Miscellaneous goods and services-122.25121.83سلع وخدمات متنوعة

0.85Personal care-0.41102.57101.69-101.20100.78العناية الشخصية

 4.34Hairdressing and beauty salons-90.3693.083.01121.41116.14صالونات التجميل والحالقة

 0.01104.04105.591.49Personal care appliances-72.3072.29األجهزة الكهربائية للعناية الشخصية

0.03Goods for personal care-0.8797.3697.33-105.02104.10سلع الخدمات  الشخصية

94.6695.200.57100.48106.936.42Other personal goodsسلع شخصية متنوعة

 108.56108.780.2098.89107.748.95Jewellery and watchesالمجوهرات والساعات

 62.7664.042.03103.86105.201.29Other miscellaneous goodsسلع 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

 0.74115.42115.420.00Financial Services-181.33180.00الخدمات المالية

 0.48103.12103.930.78Other services-100.54100.06الخدمات األخرى

.means not applicable (..).تعني أنه ال ينطبق (..)

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

following its occupation of the West Bank in 1967.
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فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza StripJerusalem 

J1**

Palestine

Riceاألرز

16.1711.0015.6712.96Pack/1kgUSAUncle benzLong grain profiled rice كغم1/باكيتأميركاأنكل بنزأرز حبة  طويلة

131.79149.82128.01133.69Sack/25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled rice كغم25/كيسُأسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة

7.367.878.287.46Pack/1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled rice كغم1/باكيتُأسترالياشقحةأرز حبة قصيرة

Flourالطحين

143.36141.33174.17141.93Sack/60kgIsraelZeroHaifa white flour كغم60/كيساسرائيلزيروطحين أبيض حيفا

Breadالخبز

4.002.384.503.731kgLocalWhite bread كغم1محليخبز أبيض كماج

Qurshallah and Cakeالقرشلة والكعك

10.0910.0215.0810.391kgLocalQurshallah bars with sesame كغم1محليقرشلة بسمسم أصابع

Oriental desertsحلويات شرقية

32.1421.5056.4029.281kgLocalNablus fine kunafa كغم1محليكنافه ناعمة نابلسيه

62.0545.6971.2556.401kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio كغم1محليبقالوة محشية بفستق حلبي

Biscuitsالبسكويت

10.408.2610.219.22Pack/24 pieceLocalAli BabaWafer biscuits with chocolate & milk قطعة24/باكيتمحليعلي بابابسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب

3.773.024.383.38Pack/200 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuits with chocolate غم200/باكيتاسرائيلعليتبسكويت ويفر محشي بالشوكوالته

barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 2.692.173.652.454 أصابع4بريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته

 Macaroniالمعكرونة

3.713.785.983.79Pack/250 gmIsraelOsemThin macaroni No. (3) غم250/باكيتاسرائيلاوسم(3)معكرونة رفيعة نمره 

2.382.953.382.73Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taLong macaroni غم350/باكيتمحليأبو عيطةمعكرونة طويلة

Noodlesالشعيرية

2.363.003.302.50Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. (0) غم350/باكيتمحليأبو عيطة(0)شعيرية رفيعة نمره 

4.704.696.084.73Pack/250 gmIsraelOsemThin noodles غم250/باكيتاسرائيلاوسمشعيرية رفيعة

Semolinaسميد

4.424.714.864.54Pack/1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina (A) كغم1/باكيتاسرائيلحيفا(أ)سميد خشن صنف 

Crushed green wheatفريكة

10.359.5712.6410.401kgLocalDry unpacked crushed green wheat كغم1محليفريكة ناشفة مجروشة حلل

Starchالنشا

5.545.0810.215.43Pack/1kgIsraelSoft white starch كغم1اسرائيلأبيض- نشا ناعم 

2016المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : 15جدول 

Table 15: Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2016 

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة
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فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza StripJerusalem 

J1**

Palestine

Cereal preparationحبوب أطفال

 22.1221.5024.7122.14Tin/400 gmEnglandSearlakCereal preparation غم400/علبةبريطانياسيرالكحبوب أطفال بالقمح

 16.5622.1343.8321.62Tin/200 gmIsraelMatirnaCereal preparation غم200/علبةاسرائيلماتيرناحبوب للرضع

Cereal breakfastحبوب افطار

20.5716.0520.2420.54Tin/700 gmPolandNestleCereal breakfast - cornflakes غم700/علبةبولندانستلهكورن فليكس- حبوب االفطار 

Fresh meatلحوم طازجة

78.9968.8284.5977.311kgLocalFresh goat meat with bones كغم1محليلحم غنم مع العظم طازج

56.4348.3962.4652.591kgLocalFresh beef meat كغم1محليلحم عجل طازج

Fresh poultryدواجن طازجة

14.2713.9318.3314.301kgLocalFresh chicken without feathers كغم1محليدجاج طازج دون الريش

Fresh fishاألسماك الطازجة

42.6923.4942.9227.421kgLocalFresh fish - mulateh كغم1محليسمك مليطة وسط طازج

33.5325.8843.0628.101kgLocalFresh fish - puri كغم1محليسمك بوري طازج

Frozen fishأسماك مجمدة

14.5110.9419.0013.221kgLocalFrozen fish - bakla كغم1محليسمك بقال مجمد

Tinned fishأسماك معلبة

 4.574.585.534.63Tin/115 gmPortugalShoqhaSardine غم115/علبةالبرتغالشقحةسردين أبو شنب

6.166.236.766.21Tin/100 gmThailandMarinaTinned tuna fish غم100/علبةتايالندماريناسمك تونا معلب

Fresh milkحليب طازج

7.237.837.497.38Tin/1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fat كغم1/علبةاسرائيلتنوفادسم%  3حليب مبستر 

Powdered milkحليب مجفف

95.0394.44102.2994.92Can/2.5 kgFranceNidoPowdered milk كغم2.5/علبةفرنسانيدوحليب  مجفف

 38.4533.3939.4636.98Can/400 gmIrlandaS26 GoldPowdered milk غم400/علبةايرلنداS26 Goldحليب مجفف لألطفال

Yogurtلبن

2.591.262.742.23Tin/200 gmIsraelTnovaYogurt غم200/علبةاسرائيلتنوفالبن عادي شمينت

Labanehلبنة

8.007.9712.908.42Sack/500 gmLocalJunaidiLabanehغم500/كيسمحليالجنيديلبنة عادية

Cheeseالجبن

10.2614.0012.2712.35Sack/500 gmNetherlandYellow cheese غم500/باكيتهولنداجبنة صفراء

26.5318.1725.3124.561kgLocalWhite boiled goat cheese كغم1محليجبنة غنم بيضاء مغلية

2016المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2016  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة
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2016المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2016  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

10.623.9411.586.90France غم200/علبةفرنساالفاش كيريجبنة مثلثات
Lavash 

keree
Cheese

Other dairy productsمنتجات األلبان األخرى

Pack/100 gmIsraelTnovaButter 4.493.654.304.27 غم100/ باكيتاسرائيلتنوفازبدة

Eggالبيض الطازج

eggLocalChicken egg 14.4111.2520.5813.2730 بيضة30محليبيض دجاج طازج

Olive oilزيت زيتون

28.7136.9632.6231.341kgLocalOlive oil كغم1محليزيت زيتون

Corn oilزيت الذرة

24.3523.3328.0024.35Can/3 liter لتر3/علبةالسعوديةالعافيةزيت ذره
Saudi 

Arabia
AlafeaCorn oil

22.4323.4726.3822.75Can/3 literNetherlandAlsafeeCorn oil لتر3/علبةهولنداالصافيزيت ذره

Fatsالدهون

26.5715.7129.7822.78Can/2 kgLocalGazalleVegetable fat كغم2/علبةمحليالغزالسمنة نباتية

Fresh fruitالفواكه الطازجة

3.503.084.313.371kgLocalBig size orange كغم1محليبرتقال كبير الحجم أبو صره

4.213.115.533.571kgLocalYellow lemon كغم1محليليمون حامض أصفر

 3.552.533.753.011kgLocalMedium size kalamentina كغم1محليكلمنتينا متوسطة الحجم

4.102.744.483.961kgLocalpummello كغم1محليبوملي

5.224.855.525.011kgLocalMedium size banana كغم1محليموز متوسط الحجم

5.474.475.895.001kgIsraelBig size banana كغم1اسرائيلموز كبير الحجم

6.694.766.825.911kgIsraelRed apple كغم1اسرائيلتفاح أحمر

10.826.4510.599.401kgIsraelGrapes white كغم1اسرائيلعنب أبيض حلواني حبة طويلة

9.235.7910.238.181kgLocalGrapes black كغم1محليعنب أسمر عادي

3.882.162.973.171kgIsraelStriped water melon كغم1اسرائيلبطيخ مخطط

4.462.413.353.461kgIsraelMelon كغم1اسرائيلشمام

8.063.617.746.811kgLocalPlums, red كغم1محليأحمر معطر- برقوق

Dried fruitالفواكه المجففة

28.1520.4228.7425.781kgTurkeyRaisins كغم1تركيزبيب

25.3716.1825.6421.75Pack/1kgIsraelDates كغم1/باكيتاسرائيلتمر

Nutsالمكسرات

65.3859.7481.9763.401kgLocalUnhusked roasted pistachio كغم1محليفستق حلبي بقشره محمص
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24.5213.5738.1518.431kgLocalRoasted peanut كغم1محليفستق سوداني مقشره

24.4929.5365.0728.591kgIsraelUnpacked husked walnut كغم1محليجوز بقشره حبة كروية

64.0760.0080.2563.521kgLocalRoasted husked salted almonds كغم1محليلوز مقشر مالح محمص

37.7439.7448.6139.671kgLocalRoasted water melon seeds كغم1محليبزر بطيخ محمص

55.0455.3169.2456.271kgLocalAssorted nuts كغم1محليمكسرات مشكلة

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

4.824.276.144.541kgLocal Large size tomato كغم1محليبندوره عناقيد حب كبير

3.822.304.823.131kgLocalGreen house tomato كغم1محليبندوره حماموت

3.602.263.332.781kgLocalLocal dry onion كغم1 محليبصل ناشف بلدي

3.412.323.322.761kgIsraelDry onion كغم1اسرائيلبصل ناشف

20.2115.0417.9717.411kgLocalLocal dry garlic كغم1محليثوم ناشف بلدي

20.5615.2719.2117.781kgIsraelDry garlic كغم1اسرائيلثوم ناشف

5.942.407.914.801kgLocalSmall marrow كغم1محليكوسا للمحاشي صغير الحجم

3.912.215.293.181kgLocalLarge eggplant كغم1محليباذنجان عجمي كبير الحجم

21.0621.5219.8421.141kgLocalGreen okra كغم1محليبامية خضراء

12.044.9413.6310.931kgLocalGreen beans كغم1محليفاصولياء خضراء

22.3919.2922.0820.181kgLocalGreen Jew's mallow كغم1محليمفرطة- ملوخية خضراء 

6.214.786.275.281kgLocalHot green pepper كغم1محليفلفل أخضر حار

5.774.586.445.071kgLocalGreen pepper كغم1محليفليفلة خضراء

6.812.2210.085.141kgLocalSpinach كغم1محليسبانخ

4.221.945.883.971kgLocalCauliflower كغم1محليزهرة عادية

3.921.854.613.211kgLocalWhite cabbage كغم1محليملفوف أبيض

4.002.043.933.231kgLocalGreenhouse cucumber كغم1محليخيار حماموت

  4.101.873.453.351kgLocalMedium size lettuce كغم1محليمتوسطة الحجم- حبة - خس 

3.121.753.682.571kgLocalCarrot كغم1محليجزر

3.912.294.083.191kgIsraelCarrot كغم1اسرائيلجزر

3.601.972.952.891kgLocalMedium size potato كغم1محليبطاطا حبة متوسطة الحجم

2.642.102.472.401kgIsraelMedium size potato كغم1اسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم

Tomato pasteرب بندوره

5.035.155.275.10Can/580 gmIsraelEliteTomato pasteغم580/علبةاسرائيلعليترب بندوره
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Frozen vegetablesخضروات مجمدة

10.597.5010.138.77Sack/800 gmIsraelFrozen green sweet peas غم800/كيساسرائيلبازيالء خضراء مجمدة

10.677.6410.1310.03Sack/800 gmIsraelFrozen green vegetables غم800/كيساسرائيلخضروات خضراء مجمدة

9.256.499.857.37Sack/400 gmIsraelFrozen green okra غم400/كيساسرائيلباميه خضراء مجمدة

Dried beanبقول مجففة

7.545.009.026.301kgLocalLentils كغم1محليعدس حب

7.825.979.816.821kgTurkeyCrushed lentils كغم1تركياعدس مجروش

8.556.1810.506.911kgTurkeyChick beans كغم1تركياحمص حب

6.284.218.474.531kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans كغم1تركيافول حبة صغيرة

10.796.9911.908.281kgTurkeyLarge dry beans كغم1تركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة

Dried Jew's mallowملوخية مجففة

19.676.7919.1018.521kgLocalCrushed and dry Jew's mallow كغم1محليملوخية مطحونة منشفة

Tinned legumesبقول معلبة

3.452.174.202.89Can/380 gmEgyptHarvestSmall Fava beans (tinned) غم380/علبةمصريهارفستفول حبة صغيرة معلب

4.514.044.584.37Can/500 gmJordanAl-kaseehMedium chick beans (tinned) غم500/علبةاألردنالكسيححمص حبة عادية وسط

Sugarالسكر

3.693.504.713.60Pack/1kgHolandaFine white sugar كغم1/ باكيتهولنداسكر أبيض ناعم

137.87138.17137.40138.58Sack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugar كغم50/كيسبريطانياكريستالسكر ابيض

Halvahحالوة طحينية

17.1718.3819.3817.65Can/700 gmIsraelAl- HilalHalvah غم700/علبةاسرائيلالهاللحالوة طحينية عادي

Chocolateالشوكوالته

47.7551.5757.6749.51Pack/900 gmEnglandMackintoshChocolate غم900/علبةبريطانياماكنتوششكوالته عادية

23.7430.1726.6126.19Pack/510 gmBrazilBon bonChocolate غم510/باكيتالبرازيلبون بونشكوالته عادية

Tea bagsشاي أكياس

bagsEnglandLiptonTea bags 13.0013.3314.5813.24100 كيس100بريطانياليبتونشاي أكياس

Ground coffeeقهوة مطحونة

40.5645.4053.3842.711kgLocalGround coffee كغم1محلي قهوة مطحونة

'Nescafeنسكافيه

'21.4416.0322.8119.52Can/200 gmFranceNestleNescafe غم200/علبةفرنسانستلهنسكافيه

'22.8827.2924.2324.68Can/200 gmIsraelEliteNescafe غم200/علبةاسرائيلعليتنسكافيه
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Cocoaكاكاو

6.362.638.344.41Can/100 gmLocalAl-zahraaCocoa غم100/علبةمحليالزهراءكاكاو

Spicesالتوابل

gmGround black pepper 13.8213.4914.1713.55250 غم250فلفل أسود مطحون

gmAssorted meat spices 9.7410.3110.8910.07250 غم250بهار لحمة مشكل

1.701.462.481.62Pack/1kgIsraelFirst tableWhite table salt كغم1/ باكيتاسرائيلفيرست تيبلملح طعام ابيض

Thymeالزعتر

"26.6138.2130.4232.001kgLocalGround thyme with spices "A كغم1محلي"أ"زعتر مطحون مع توابل نمره 

Tehinahالطحينة

20.2718.8520.8819.57Tin/900 gmIsraelAl- HilalTehinah غم900/علبةاسرائيلطحينة الهالل

Mineral waterالمياه المعدنية

2.592.004.102.81Bottle\1.5 literLocalArwaMineral water لتر1.5/عبوةمحليأروىمياه معدنية

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

Soft drinks with sodaالمياه الغازية

2.092.003.752.17Can\ 330 mlLocalCoca colaCola مل330/علبةمحليكوكا كوالكوال

5.535.006.085.37Bottle\2 literLocalSprite لتر2/علبةمحليسبرايت

Juiceالعصير

25.5919.6027.0824.44Bottle\4 literLocalAl-zahraaFruit Juice لتر4/علبةمحليالزهراءعصير فواكه

Local cigarettesالسجائر المحلية

cigarettesLocalImperial 21.0021.0023.0021.0420 سيجارة20/علبةمحليامبلاير

Imported cigarettesالسجائر المستوردة

cigarettesUSAMarlboroMedium cigarette 25.0024.9232.7525.6820 سيجارة20/علبةأمريكامارلبوروسجائر عادي

Women clothes fabricأقمشة المالبس النسائية

17.3416.7928.4616.98MeterKoreaPure velvet fabric (115cm width)متركوريا سم عادي115قماش مخمل ساده عرض 

Tricot  wool fiberخيوط صوف تريكو

 5.225.009.135.15HankEnglandDMCStrands of embroideryطبهبريطانياDMCDMCخيوط للتطريز 

Total ready made  clothesمالبس جاهزة

82.5050.00130.3175.38TrousersLocalLevisJeans trousersبنطلونمحليليفايسبنطلون جينز

97.4573.33124.3891.62TrousersTurkeyGAPITTICloth trousersبنطلونتركياGAPITTIبنطلون رجالي قماش
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% 70- قميص رجالي كم طويل قماش 
بولستر% 20- قطن 

67.4272.7199.6972.75ShirtTurkeyقميصتركيا
Mens Shirts long sleeve cloth - 70% cotton - 

20% polyester - classic

Total ready made children clothesمالبس أطفال جاهزة

قطن، % 60قميص أطفال كم طويل، 
 بوليستر40%

52.1420.1754.8338.36Shirt Turkeyقميصتركيا
Children shirt long sleeve - 60% cotton, 40% 

polyester

20.8523.5128.3022.64BlouseLocalBlouse for childrenبلوزمحليباليز أطفال قطنية

Shoes for menأحذية رجالية

130.15105.97257.78137.93ShoesLocalNatural leather shoes - classicكندرهمحليكندره رجالي جلد طبيعي كالسيك

74.0285.9795.9479.85SandalLocalNaboliInterlaced sandal for men (natural leather)صندلمحلينابوليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي

Foot wear for womenأحذية نسائية

43.2430.6951.0440.35ShoesChinaShoesكندرهصينيكندره عادية

57.5756.25106.2261.15BootChinaSport boot - short neckبوتصينيرقبة قصيرة- بوت رياضة عادي 

 65.5042.5098.6361.56SandalLocalSandal - natural leatherصندلمحليصندل عادي زحاف جلد طبيعي

Footwear for childrenأحذية أطفال

174.3186.94165.94144.49BootChinaSport boot - short neckبوتصينيرقبة قصيرة- بوت رياضة بناتي 

60.6859.7262.0160.45SandalLocalNaboliSandal for boysصندلمحلينابوليصندل والدي مشبك

Electricityالكهرباء

0.510.500.510.51KilowattIsraelElectricity tariffs (1 - 160) Kilowattكيلو وطاسرائيل(160 - 1)تعرفة الكهرباء المنزلي 

0.550.500.550.53KilowattIsraelElectricity tariffs (161 - 250) Kilowattكيلو وطاسرائيل(250 - 161)تعرفة الكهرباء المنزلي 

Gasالغاز

57.1152.60116.8157.91Tank/12 kgLocalPropane tank - fillingكغم12/اسطوانةمحليمعبئة- اسطوانة غاز 

Dieselالسوالر

literIsraelDiesel for heating 5.095.095.985.191 لتر1اسرائيلسوالر للتدفئة

Keroseneالكاز

literIsraelKerosene 5.095.095.985.091 لتر1اسرائيلالكاز

Waterالمياه

  4.101.034.123.12Cubic meterIsraelWater tariffs (0 - 5) one cubic meterمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (5 - 0)تعرفة المياه 

 4.211.134.223.23Cubic meterIsraelWater tariffs (5.1 - 10) one cubic meterمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (10 - 5.1)تعرفة المياه 

Furnitureاألثاث

  "6781.754972.2211635.426337.98BedroomLocalBedroom furniture, made of "zanغرفةمحليغرفة نوم قشرة زان 
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3377.412034.867061.113353.32BenchesLocalSeven benches suite of woodطقم كنباياتمحلي مقاعد خشبية7طقم كنبايات 

1602.921734.721722.081666.07BuffetLocalBuffet (3 pieces of MDF wood)بوفيهمحليMDF قطع  خشب 3بوفيه ساده 

chairsJordanPlastic chairs 157.01225.97203.03195.686 كراسي6األردنكراسي بالستيك

Carpetsالسجاد

301.50100.00395.83204.83PieceTurkeyImpaired nylon carpet 2×  3قطعةتركيا3×2سجاد نايلون محسن 

227.6017.1548.7522.17M2TurkeyTurkalPure moquette, 3milمتركياتركال مل3موكيت سادة سمك 

Blankets and quiltsالبطانيات واللحف

54.9633.4894.3847.19QuiltLocalSummer quilt (polyester cloth)لحافمحليلحاف صيفي قماش بولستير مزدوج

Mattressesالفرشات

491.56537.08896.88530.48Bed mattressLocalSuper sleepBed mattress 190/160 springفرشةمحليسوبر سليب سبرنج160/190فرشة تخت 

Refrigeratorsالثالجات الكهربائية

RefrigeratorCoreaL GRefrigerator 397 litter 3177.802775.693531.483077.05ثالجةكورياأل جي لتر397ثالجة حجم 

Gas stoves, cookersافران وطباخات الغاز

2877.002894.893319.082919.99stoveItalyGlem Stanlis steel stove 60 cmفرنايطاليا Glem سم60فرن غاز ستانليس ستيل 

Heatersالدفايات

450.50453.75451.54450.34HeaterTurkeyEuropaGaz heaterصوبةتركياEuropaصوبة غاز

Other household appliancesأجهزة منزلية أخرى

 190.87162.50190.67180.86TelephoneChinaPanasonicTelephone deviceتلفونالصينبانسونيكتلفون ال سلكي

176.27141.74208.33149.17VaporChinaPhilipsElectric vapor iron - 2000 wattمكوىالصينفيلبس واط2000-مكوى كهرباء بخار

 118.07101.81166.25113.72FanChinaGold lineLong stick fanمروحةالصينGold line سرعات3مروحة مع قصبه، مؤقت، 

Household utensilsأواني وأدوات منزلية

17.9511.2138.0815.77SetChinaSet of plates (6)طقمالصين( صحون6)طقم صحون زجاج 

380.39392.50430.00386.89CookerBortogalSlamposPressure cooker - 12 literطنجرةبرتغالسالمبوس لتر12حجم -  طنجرة ضغط ستيل 

34.5333.7260.0036.29KettleChinaKettle for tea, 1.5 litersابريقالصين لتر1.5ابريق شاي ستانلس 

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف

litersLocalChlorine 6.087.337.586.714 لتر4/عبوةمحليكلور

7.638.007.667.79Gallon/1kgLocalStarWashing powder كغم1/باكيتمحليستارمسحوق غسيل

Bicyclesدراجات

262.84193.54395.83207.94BicycleChinaB.M.XBicycle, 20 inch diameterدراجةالصينB.M.X انش20دراجة هوائية قطر 
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Tiresاالطارات

198.02190.42182.50195.77TireKoreaHan cookSteel tire 14/70/165اطاركورياهان كوك165/ 70/14إطار ستيل 

259.14242.62327.50263.11TireKoreaHan cookSteel tire 14/185اطاركورياهان كوك185/14إطار ستيل 

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار

56.6527.1355.5241.79BreakTurkeyPontoFront Fiat break, 2006 and aboveبريكتركيابونتو فما فوق2006بريك فيات امامي من 

45.5929.8845.6037.74wiperGermanyBush20 inch wipersمساحةالمانيابوش انش20مساحات 

14.7813.7133.3315.98PlatinumJapanPlatinum for Suparuبالتيناليابانبالتين سيارة سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات

literIsrael Excellent gasoline 95 5.745.755.895.771 لتر1اسرائيل ممتاز95بنزين 

literIsrael Diesel 5.095.095.985.301 لتر1اسرائيلسوالر

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

Kindergartensرياض أطفال

2588.38476.044050.002036.49YearlyFees for kindergartens - without transportسنويارسوم رياص أطفال بدون مواصالت

Basic educationتعليم أساسي

3308.422881.393858.333328.51YearlyFees for private basic educationسنويارسوم تعليم أساسي خاص

Secondary educationتعليم ثانوي

6064.792331.536012.504437.46YearlyFees for private secondary educationسنويارسوم تعليم ثانوي خاص

Different types of stationeryلوازم تعليمية متنوعة

pencilChinaRubber tipped pencil 12 4.344.434.314.41 اقالم12الصينقلم رصاص مع محاية

6.545.696.676.01penJapanPilotFountain penقلماليابانبايلوتقلم حبر سائل

1.050.771.040.87penItalyBICBall - point penقلمايطاليابيجقلم حبر جاف

0.510.501.220.52EraserChinaOrpetEraser - medium sizeمحايةالصيناوربتحجم صغير- محاية رصاص 

Copy booksدفاتر

papersLocalJerusalemCopy book 1.531.431.481.4764 ورقة64محليالقدسدفتر عادي
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فلسطين**J1القدسقطاع غزة*الضفة الغربية
West Bank*Gaza StripJerusalem 

J1**

Palestine

2016المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2016  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

General physician visit charge أطباء  عموميون

40.8941.6579.1741.20DetectiveFirst class General chargesكشفيةكشفية طبيب عام أولى

47.7530.21150.0052.42plucking teethNormal teeth plucking outخلع سنخلع أسنان عادي

Medicineاألدوية

tabletsSwitzerlandVoltarin S.R 100gm 14.1913.4016.2113.9810 حبات10/باكيتسويسراخاريجيملغم100فولتارين اللتهاب المفاصل 

tabletsLocalGlokokez 19.8616.6131.7519.40100 حبه100/باكيتمحليجلوكوكيز للسكري

tabletsIsraelTevaGigoxin 50 27.6215.2517.2522.51 حبه50/باكيتاسرائيلتيفاجيجوكسين للقلب

mlLocalBiet JalaTocebal 100 15.6110.0019.7513.82 مل100/زجاجهمحليبيت جاالتوسيبال للسعال

 tabletIsraelRandeen 20 15.8710.4616.5013.91 حبه20/باكيتاسرائيلراندين للمعدة

24.8520.7124.6323.35DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس أوتيك ألمراض األذن

tabletsGermanyMekrogenonpill 21 39.3934.4541.6337.91 حبه21/باكيتالمانياميكروجنونحبوب منع الحمل

 Journals & magazinesالصحف والمجالت

2.002.002.002.00NewspaperLocalAl- Quds newspaperجريدةمحليجريدة القدس

Perfumesعطور

206.40204.67208.33205.35Bottle\75 mlFranceAzzaroPerfume for women مل75/زجاجةفرنساازاروعطر نسائي

232.23197.22231.26218.94Bottle\100 mlFranceDnhillPerfume for men مل100/زجاجةفرنسادنهلعطر رجالي

Beauty care materialمواد تجميل

183.43165.56182.42178.21SetIsraelJ.DA whole make- up setطقماسرائيلJ.Dطقم مكياج كامل

49.2446.2549.5448.49PenIsraelJ.DMascaraقلماسرائيلJ.Dمسكارا

6.526.8110.007.04BottleIsraelFenjalHand creamعلبةاسرائيلفنجالكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت

2.522.503.072.54Piece/75 gmEgyptLuxToilet soap غم75/قطعةمصريلوكسصابون تواليت

17.2616.4219.0916.95Refill/700 mlUSASunsilkShampoo مل700/عبوةاميركاسانسلكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة

11.8110.4411.1311.07Refill/100 mlUSABalmoleevShaving foam مل100/عبوةأمريكابالموليفمعجون حالقة

Shaving bladesشفرات حالقة

bladesUSAMaksh 3Shaving blades 33.9935.0035.8834.474 شفرات4/باكيتأميركا3ماكش  شفرات حالقة سحب

Tooth pasteمعجون أسنان

21.4219.9417.5020.46Refill/75 mlUSASunsodineTooth paste مل75/عبوةاميركاسنسوداينمعجون أسنان
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2016المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.): Yearly Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Region, 2016  

Prices in IS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

Hand kerchiefs & sanitary towelsورق تواليت ومحارم وجه

 10.937.4112.489.64Pack/820 gmJordanFineHand kerchiefs غم820/كيساألردنفاين مناديل

Tooth brushesفراشي أسنان

12.537.009.619.73BrushesUSASunsodineTooth brushesفرشاةأمريكاسنسوداينفرشاة أسنان

Goldالذهب

150.17139.35138.55147.23gmLocalLocally manufactured gold - karat 21غممحلي مصنع محليًا21ذهب عيار 

164.48151.06157.47161.22gmLocalLocally manufactured gold -karat 24غممحلي مصنع محليًا24ذهب عيار 

Coffee shops & restaurants servicesخدمات المطاعم والمقاهي

Chick peas (Hummos) plateصحن حمص

8.712.5015.367.59PlateLocalChick peas (Hummos) plateصحنمحليداخل المطعم- صحن حمص 

Faua beans (Foul) plateصحن فول

8.922.3515.424.50PlateLocalFaua beans (Foul) plateصحنمحليداخل المطعم- صحن فول 

Sandwishساندويشات

3.511.007.633.24SandwishLocalFalafel sandwishساندويشمحليكماج- ساندويش فالفل 

 12.597.9623.4612.52SandwishLocalShawerma sandwishساندويشمحليشراك- ساندويش شاورما لحمة 

 The data of  West Bank* doesn't include that part of Jerusalem governorate which was annexed forcefully by Israel.1967ال تشـمل ذلـك الجـزء مـن محافظــة القـدس الـذي ضـمته إســرائيل عنـوة بعيــد احتاللهــا للضــفة الغربيــة فــي عــام * بيانات الضفة الغربيةع

following its occupation of the West Bank in 1967.

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

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

20152016
 Percent 

Change %
20152016

 Percent 

Change %
20152016

 Percent 

Change %

 95.3695.980.6590.9999.299.1295.3396.150.86Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

 5.86Mining and quarrying-8.5699.97100.000.0399.9794.12-99.9791.42التعدين واستغالل المحاجر

 100.79103.282.4799.99101.131.14100.67102.982.29Manufacturingالصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وتكييف الهواء

103.77118.9614.64......103.77118.9614.64
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 

امدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

99.22106.447.28......99.22106.447.28

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities

98.43101.142.7599.69100.801.1298.54101.072.57All Items Producer Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار المنتج

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرImportedمستوردنسبة التغيرLocalمحلي

20152016
 Percent 

Change %
20152016

 Percent 

Change %
20152016

 Percent 

Change %

130.36134.062.83137.06139.731.95132.94136.192.45Agricultureالزراعة

94.42109.1015.5595.44113.4418.8794.92111.2517.20Fishingصيد األسماك

0.76Mining and Quarrying-0.40104.92104.12-1.11117.73117.25-93.5192.47التعدين واستغالل المحاجر

121.75124.882.57119.24119.840.50120.15121.651.25Manufacturingالصناعات التحويلية

124.75128.082.67121.42122.270.70123.63125.631.62All Items Wholesale Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار الجملة

.means not applicable (..).تعني أنه ال ينطبق (..)

2016، 2015األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 16 جدول 

Table 16: Yearly Producer Price Index Numbers and Percent Change by Major Categories in Palestine, 2015, 2016  

Base Month December (2015 = 100) شهر األساس كانون أول

األبواب الرئيسية

Producer Price Index Number  الرقم القياسي ألسعار المنتج

Major Categories

2016، 2015األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 17 جدول 

Table 17: Yearly Wholesale Price Index Numbers and Percent Change by Major Categories in Palestine, 2015, 2016

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية

Wholesale Price Index Number  الرقم القياسي ألسعار الجملة

Major Categories
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201420152016201420152016201420152016

96.6098.43101.1499.6399.69100.8096.8698.54101.07All Items Producer Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار المنتج

 89.8695.3695.9885.0090.9999.2989.8395.3396.15Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

82.1588.3682.0184.8790.8997.0282.1988.4084.35Crops horticultureزراعة المحاصيل

98.5098.2995.7298.5098.29101.7598.5098.2999.03Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

74.5882.6980.2974.5882.6986.2374.5882.6980.55Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

93.5298.58108.2093.5298.58113.4093.5298.58108.36Fresh fruitالفواكه الطازجة

101.40105.8198.96Farming Animal..101.40105.8198.96108.60110.07تربية الحيوان

Live stock..91.1799.75..91.1799.75..91.1799.75الحيوانات الحية

Products of live stock..116.51114.76..116.51114.76..116.51114.76المنتجات الحيوانية

79.2796.41105.52Fishing......79.2796.41105.52صيد األسماك والجمبري 

98.1799.9791.4298.1799.97100.0098.1799.9794.12Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

101.91100.79103.28100.1699.99101.13101.66100.67102.98Manufacturingالصناعات التحويلية

102.00100.2099.9398.0799.10102.59101.73100.1399.99Food products& Beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات 

 102.95100.61100.00100.36100.16102.99102.78100.59100.17Food productsالمنتجات الغذائية 

Production of meat,fish,fruit,vegetables &oils..97.3099.24..97.0799.40..97.4299.16 اللحوم واالسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون 

96.5399.30106.0796.5399.30118.7496.5399.30112.07Meat productsانتاج وتجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها 

98.7998.56101.3598.7998.56100.5098.7998.56101.70Fruit and vegitables canned or frozenتجهيز وحفظ الخضراوات والفواكه

96.6799.7599.8996.6799.75100.5996.6799.7599.90Vegetable , animal oils & fatsصنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

105.31100.4999.90105.31100.4999.54105.31100.4999.75Dairy productsصنع منتجات األلبان 

 Feeds animal and grain mill products..105.79102.13..109.80105.28..105.71102.06 منتجات طواحين الحبوب وأعالف حيوانية  

109.88105.3497.66109.88105.34100.00109.88105.3498.23Grain mill productصنع منتجات طواحين الحبوب

104.62101.2196.80Animal feeds..104.62101.2196.80104.62101.21صنع أعالف حيوانية محضرة 

101.71100.09101.23106.12100.33100.86101.79100.10100.61Other food productsصنع منتجات األغذية االخرى 

99.8999.52102.9199.8999.52101.1399.8999.52101.40Bakery productsصنع منتجات المخابز

108.64100.29101.00108.64100.29101.75108.64100.29101.37Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات االخرى

101.57100.95100.09101.57100.95100.20101.57100.95100.15Macaroni (spaghetti) and noodelsصنع المعكرونة والشعيرية 

103.59100.9798.58103.59100.97100.52103.59100.9799.39Other food productsصنع منتجات األغذية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 

78.3389.9399.4475.9988.9394.2277.9889.7898.77Beveragesصنع المشروبات 

56.1080.4990.4556.1080.4991.0556.1080.4990.75Alcholic drinksتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها 

2016 - 2014األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : 18 جدول 

Table 18: Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016

Base Month December (2015 = 100) شهر األساس كانون أول 

Producer Price Index Number الرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories األبواب الرئيسية والفرعية
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201420152016201420152016201420152016

105.52101.4799.49105.52101.4798.26105.52101.4798.91Soft drinksوالمياه المعدنية (غير الكحولية  )صنع المشروبات المرطبة 

97.2599.2599.8297.2599.2599.8297.2599.2599.82Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ

97.2599.2599.8297.2599.2599.8297.2599.2599.82Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ 

100.67100.2399.48100.15100.09100.06100.58100.2099.66Textilesصنع المنسوجات

99.5099.85100.0899.5099.85100.0699.5099.85100.07Preparation and spinning fiber textile, woven textilesتحضير وغزل األلياف النسيجية ، نسج المنسوجات 

100.13100.00100.00100.13Complete the processing of textiles....100.00100.00100.13اتمام تجهيز المنسوجات

100.90100.3098.40Manufacture of textiles ready-made..100.90100.3098.40100.90100.30صنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات

Ropes, nets and stucco..100.00100.00..100.00100.00..100.00100.00صنع الحبال الغليظة والحبال والمصيص والشباك

 Other textiles products..99.07100.00..99.07100.00..99.07100.00صنع منسوجات اخرى غير مصنفة في موضع آخر 

97.9197.60103.4197.9197.6098.6297.9197.60101.34Manufacture of wearing apparelصنع المالبس 

leather and bags and shoes 99.2099.6598.9199.6199.8998.4699.4599.7998.72دبغ وتهيئة الجلود، صنع الحقائب واألحذية 

97.5798.7699.3097.5798.7699.3097.5798.7699.30Tanning and dressing of leatherدبغ وتهيئة الجلود

96.5898.16100.00Luggage and handbags..96.5898.16100.0096.5898.16صنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما شابه ذلك والسروج 

99.7299.9598.6399.7299.9598.4499.7299.9598.53Footwearصنع االحذية

100.4798.7593.53100.8799.49100.47100.6799.1395.83Wood and  wood productsصنع الخشب ومنتجاته

 Builders capentry 100.2598.3488.02100.2598.34108.01100.2598.3490.05صنع مصنوعات النجارة وصنع الصفائح  الخشبية

100.9399.6099.95100.9399.6099.94100.9399.6099.95Making wooden bowls &Other wood productsصنع األوعية الخشبية  وصنع منتجات خشبية متنوعة

99.7099.68108.3499.7299.72105.5899.7199.69107.44Paper and paper productsصنع الورق ومنتجات الورق

98.8497.97103.3398.8497.97103.2198.8497.97103.27Manufacture of paperصنع الورق، واألوعية المصنوعة من الورق 

99.86100.00119.1599.86100.00105.8499.86100.00112.26Making other kinds of paper and paperboardصنع أصناف اخرى من الورق والورق المقوى 

100.54100.5197.57100.73100.68100.00100.55100.5199.23Printing and bubblishingالطباعة والنشر

Publication of newspapers, magazines and periodicals..100.00100.00........100.00100.00نشر الصحف والمجالت والدوريات

100.73100.6897.57100.73100.68100.00100.73100.6899.23Printالطباعة

Service activities related to printing..100.00100.00..100.00100.00..100.00100.00أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة 

109.15104.42103.43109.15104.42100.13109.15104.42101.76Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

109.15104.42103.43109.15104.42100.13109.15104.42101.76Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

100.6799.8299.43100.7499.6299.76100.6899.7999.33Chemical and chemical productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

Manufacture of basic chemicals except fertilizers..132.33104.61..132.33104.61..132.33104.61صنع المواد الكيماوية االساسية باستثناء االسمدة 

98.9699.9299.87Manufacture of paints..98.9699.9299.8798.9699.92صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة واحبار الطباعة 

Base Month December (2015 = 100) شهر األساس كانون أول 

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Number الرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2016 - 2014األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201420152016201420152016201420152016

Base Month December (2015 = 100) شهر األساس كانون أول 

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Number الرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2016 - 2014األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016

98.4398.96100.2598.4398.96100.5798.4398.96100.41Drugs and medicinesصنع المستحضرات الصيدالنية الدوائية 

102.65101.2798.41102.65101.2799.76102.65101.2798.25Manufacture of Soap,cleaning preparations ,cosmiticصنع الصابون ومستخضرات التنظيف والعطور والتجميل

Other chemicals..100.6799.86..100.6799.86..100.6799.86صنع المنتجات الكيماوية االخرى 

102.93100.4199.38103.25100.45100.17103.13100.4399.73Manufacture of Plastic and rubber productsصنع منتجات المطاط والبالستيك

Manufacture of other rubber products..99.56100.00..99.56100.00..99.56100.00صنع المنتجات المطاطية االخرى

103.26100.4599.38103.26100.45100.17103.26100.4599.73Manufacture of plastic products (plastic)(البالستيك)صنع المنتجات اللدائنية 

99.2599.8897.7599.4799.91100.3299.3199.8998.23Manufacture of Non-metalic meneral productsصنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى 

Manufacture of Class and class production..96.6499.22..96.6499.22..96.6499.22صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية

Non-structural non-refractory ceramic ware..100.02100.00..100.02100.00..100.02100.00صنع المنتجات الخزفية غير االنشائية 

99.1999.8897.7699.1999.8896.0499.1999.8896.70Articles of concrete, cement and plasterصنع األصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت والجبس

99.5199.9297.6399.5199.92100.5899.5199.9299.10Construction stones &Other non-metalic meneral productsقطع وتشكيل األحجار وصنع المنتجات المعدنية االفلزية 

Manufacture of  metals..102.31102.99..101.98102.57..102.72103.54صنع الفلزات القاعدية 

Manufacture of iron and steel laggards..100.00100.00..100.00100.00..100.00100.00صنع الحديد والصلب القاعدين

Manufacture of precious metals and non-ferrous base..103.00103.90..103.00103.90..103.00103.90صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية 

101.93101.9398.57101.29101.6496.97101.92101.9398.40Fabricated metal products except machinery and equipmentصنع منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات 

 102.39102.1898.57102.39102.1896.97102.39102.1898.40Manufacture of construction metal productsصنع المنتجات المعدنية االنشائية

Folding metal processing..92.4296.64........92.4296.64(خراطة )معالجة وطي المعادن 

Other Fabricated metal products..99.64100.83..99.64100.83..99.64100.83صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى 

 Manufacture of machinery and equipment..98.59100.39..95.2999.83..99.02100.47صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 

Making furnaces, smelting furnaces and stoves..100.00100.00..100.00100.00..100.00100.00صنع األفران وأفران الصهر ومواقد افران الصهر

Multi-making machines for other purposes..90.34100.00..90.34100.00..90.34100.00صنع اآلالت المتعددة األغراض األخرى

Agricultural machinery and forestry machinery ..106.94104.90..106.94104.90..106.94104.90صنع اآلالت الزراعية وآالت الحراجة

Manufacture of machine tools..100.00100.00..100.00100.00..100.00100.00صنع العدد اآللية 

Machinery for mining and quarrying and construction ..100.00100.00..100.00100.00..100.00100.00صنع آالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد

Machinery and food processing,beverages and tobacco ..91.8393.49..91.8393.49..91.8393.49صنع آالت وتجهيز األغذية والمشروبات والتبغ

Machinery for the production of textiles, clothing and leather..100.00100.00..100.00100.00..100.00100.00صنع آالت انتاج المنسوجات والملبوسات والجلود

 Manufacture of household appliances..96.6999.72..96.6999.72..96.6999.72صنع االجهزة المنزلية غير المصنفة في موضع آخر
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي
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Base Month December (2015 = 100) شهر األساس كانون أول 

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Number الرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2016 - 2014األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Yearly Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016

Manufacture of electrical machinary..97.0798.89..97.22100.06..97.0198.40صنع اآلالت واألجهزية الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر 

Electric motors, generators and transformers..121.59102.86..121.59102.86..121.59102.86صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية

Manufacture of electricity distribution and control..101.64101.72..101.64101.72..101.64101.72صنع أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها

 Accumulators, batteries and photovoltaic cells ..52.7881.94..52.7881.94..52.7881.94صنع المركمات والخاليا الضوئية والبطاريات من الخاليا االولية 

Manufacture of electric lamps..92.08100.00..92.08100.00..92.08100.00صنع المصابيح الكهربائية

Manufacture of medical devices..99.0299.85..98.8999.83..99.0299.85صنع االجهزة الطبية 

Manufacture of medical instruments..98.8999.83..98.8999.83..98.8999.83صنع األدوات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم األعضاء

Manufacture of optical instruments..100.00100.00........100.00100.00صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي

Manufacture of other transport equipment..100.00100.00........100.00100.00صنع معدات النقل االخرى 

 Making two-wheeled bicycles and disabled vehicles..100.00100.00........100.00100.00(دون ماتور)صنع الدراجات ذات العجلتين ومركبات العجزة 

101.28100.37103.61101.21100.17104.62101.26100.32104.16Furniture and other manufacturing productsصنع األثاث  ومنتجات غير مصنفة في موضع آخر 

101.21100.17103.61101.21100.17104.62101.21100.17104.16Furnitureصنع االثاث

Making jewelry and  its related items..101.82101.83..101.82101.83..101.82101.83صنع المجوهرات واألصناف المتصلة بها

136.07121.18105.67Recycling......136.07121.18105.67اعادة التصنيع 

136.07121.18105.67Recycling of metal waste and scrap......136.07121.18105.67اعادة تصنيع النفايات والخردة المعدنيتين

108.32103.77118.96Electricity supply......108.32103.77118.96امدادات الكهرباء 

108.32103.77118.96Production, collection and distribution of electricity......108.32103.77118.96انتاج وجمع وتوزيع الكهرباء

95.8299.22106.50Collection, purification and distribution of water......95.8299.22106.50جمع وتنقية وتوزيع المياه 

95.8299.22106.50Collection, purification and distribution of water......95.8299.22106.50جمع وتنقية وتوزيع المياه

.means not applicable (..).تعني أنه ال ينطبق (..)
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119.65124.75128.08124.60121.42122.27122.14123.63125.63All Items Wholesale Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار الجملة

120.96130.36134.06139.30137.06139.73125.74132.94136.19Agricultureالزراعة

118.95126.60134.78139.65135.60140.23123.80128.81136.89Crops horticultureزراعة المحاصيل

137.63138.52140.18146.25137.32138.57141.81137.92139.35Dried pulses and cerialsالحبوب والبقول المجففة

115.79126.54135.87117.53125.19136.17116.65125.86135.97Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

125.73124.83130.50129.93133.94144.51127.76129.29137.32Fresh fruitالفواكه الطازجة

124.23136.48132.88137.15146.25136.60129.53140.99134.82Livestockتربية الحيوان

120.14136.31139.86126.16143.63139.10123.11139.88139.45Livestockالحيوانات الحية

133.15136.86117.64153.96150.27132.77143.17143.33124.97Products of livestockالمنتجات الحيوانية

97.0094.42109.1097.3695.44113.4497.1794.92111.25Fishingصيد األسماك والجمبري

94.1193.5192.47117.93117.73117.25105.34104.92104.12Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

119.39121.75124.88122.57119.24119.84120.96120.15121.65Manufacturingالصناعات التحويلية

131.55135.00130.33126.37124.42125.86126.89127.35126.44Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

129.19137.96136.18134.28135.70130.90129.97134.69131.57Production of meat, fish, fruit, vegetables & oilاللحوم واألسماك والفواكه والخضار والزيوت 

126.33133.06126.84160.33163.48150.24142.32147.43138.02Meat productsاللحوم ومنتجاتها

112.99109.98101.31132.71131.02122.32122.44120.02111.31Fish productsمنتجات األسماك

132.46144.16145.43119.36125.80130.34125.74134.66137.68Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

123.20125.48121.72121.54113.88108.55122.36119.52114.95Vegetable, animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

121.98126.14123.80118.85118.36116.27120.41122.19119.97Dairy productsمنتجات األلبان

125.56123.79115.90145.70143.28142.77134.94133.12129.13Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

126.34125.03115.26139.73142.07144.82132.84133.20129.19Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

124.56122.15116.88158.07151.48148.28140.30135.96131.64Animal feedsاألعالف الحيوانية

136.37145.63137.82111.28112.29112.21121.65126.60123.87Other food productsمنتجات األغذية األخرى

131.73138.13128.17103.22106.47105.87116.58121.27116.45Bakery productsمنتجات المخابز

93.0290.8093.1393.0290.8093.13Sugar......السكر

2016-  2014األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين، : 19 جدول 

Table 19: Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016 

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

Major and Sub Categories األبواب الرئيسية والفرعية
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  136.80126.96123.06128.09126.78123.42132.37126.85123.23Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

149.15194.02189.89134.78156.68170.19141.63174.24179.77Macaroni (spaghetti) and  noodelsالمعكرونة والشعيرية

142.77151.25146.38128.36132.95131.38135.37141.80138.68Other food productsمنتجات أغذية أخرى

136.72125.57133.09120.20112.18124.00128.21118.69128.48Beveragesالمشروبات

195.60208.38173.93152.32160.06145.98172.40182.37159.33Alcholic drinksالمشروبات الروحية

134.92123.04131.84119.05110.47123.21126.73116.55127.44Soft drinksالمشروبات المرطبة والغازية

153.40167.39185.23189.62186.40197.21170.54176.64191.12Tobacco productsمنتجات التبغ

123.63131.99139.93107.30100.1197.83111.61112.68115.42Textilesالمنسوجات

108.27117.25135.77109.0997.6393.45108.67106.74112.62Spinning, weaving & finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

108.27117.25135.77109.0997.6393.45108.67106.74112.62Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

132.79141.98143.64107.20101.2593.09114.81118.63115.64Other textilesمنسوجات أخرى

133.18142.09143.8698.7398.8795.81114.66118.51117.39Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

114.92136.76133.53115.69103.6490.36115.30119.03109.83Carpetsالسجاد

117.39113.43125.18100.97106.04127.32108.86109.58126.23knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

115.50110.92118.04105.93101.88101.26110.61106.30109.30Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

124.14125.47134.84105.4392.1691.79113.44104.41107.40Leather productsمنتجات الجلود

133.88141.86144.23117.19127.87132.06123.73134.18138.11Leather,suits and footwearالجلود والحقائب واألحذية

129.55126.26135.35125.40122.98125.89127.46124.61130.45Leatherالجلود المدبوغة 

136.02149.54148.61107.61133.58139.25120.95141.32143.83Luggage and handbagsالحقائب

122.58122.86133.34100.7677.9875.79111.1397.75100.52Footwearاألحذية

102.98105.45103.47116.04121.81124.19105.34107.71109.39Wood and  wood productsالخشب ومنتجاته

102.98105.45103.47116.04121.81124.19105.34107.71109.39Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

91.3292.4191.42116.35123.54123.48103.04106.85106.23Wood sheetsصنع الصفائح من الخشب

101.80110.20112.94134.22139.42149.83116.89123.93130.04Carpentry productsمصنوعات النجارة

106.24106.0298.8199.0792.74106.31102.5799.09102.37Other wood products منتجات خشبية متنوعة

Major and Sub Categories

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية والفرعية
Wholesale Price Index Number    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2016-  2014األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016 
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Major and Sub Categories

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية والفرعية
Wholesale Price Index Number    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2016-  2014األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016 

118.78116.08113.71127.98124.68121.38119.24116.66115.56Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

91.1279.5586.44102.70104.47104.3796.6891.1594.98Paper containerاألوعية الورقية

125.90125.21119.48111.31112.26111.72118.37118.55115.49Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

119.65121.23120.16136.87145.27144.36123.20125.21123.86Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

117.55119.31119.12145.99156.38155.18125.66128.21127.09Other chemicalsكيماويات أخرى 

107.14117.46106.08114.14114.55105.44110.53115.95105.74Fertilizersمبيدات آفات وحشرات

159.03153.96152.44114.63109.39100.85135.00129.72123.99Paintsالدهانات

110.77107.11106.66114.58110.38104.55112.65108.72105.59Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

 120.47129.31131.03115.95116.52117.74118.15122.74124.20Soap, cleaning preparations, and cosmiticالصابون والمطهرات ومواد النظافة 

123.30127.43129.67115.91121.71126.46117.00122.84126.80Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

108.10105.34107.04121.43115.03121.80111.84110.07115.79Non-metalic meneral productsمنتجات المعادن الالفلزية

120.3683.9354.31119.60117.08116.08119.5798.8579.21Glass and glass productionالزجاج ومنتجاته

107.80105.87108.36121.57114.87122.24111.52110.53117.30Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفلزية

141.12154.96167.38115.50111.46115.07127.67131.41138.74Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير اإلنشائية

108.1391.6978.37110.4792.5285.93109.2892.0482.06Structural non-refactory ceramicالمنتجات الخزفية اإلنشائية

 100.00100.00100.00133.94122.27123.53115.73110.57111.13Cement and limeاالسمنت والجير والجبس

119.93112.70115.41126.68124.82128.53123.22118.61121.79Cement and lime productsمنتجات اإلسمنت والجبس

99.33101.83105.15107.23114.99142.86103.12108.12122.05Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.00100.00100.00108.47106.28103.81103.93102.93101.79Iron and steelالحديد والصلب

105.09112.75120.50121.37121.47117.55116.30120.60119.37Mine products otther than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

104.10111.76119.40121.11121.51112.30114.76119.17117.18Structural metal productsالمنتجات المعدنية اإلنشائية

96.1598.2397.79100.00100.00100.0098.0599.1098.89Tanks and containersالخزانات والصهاريج

127.78135.30145.68121.40121.46118.29124.90128.59131.58Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

144.09174.06201.97127.71119.70106.39135.65143.63146.56Manufacture of cutlery and hand toolsأدوات مائدة معدنية متنوعة

122.90123.71128.85118.85122.17123.09120.85122.92125.93Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى
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2016-  2014األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Yearly Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories in Palestine, 2014 - 2016 

108.28103.65101.9196.7796.50100.23103.45100.43101.08Other manufacturingsاآلالت غير المصنفة األخرى

109.91110.16113.46121.58116.03111.72115.57113.03112.59General purpose machinaryآالت متعددة األغراض

109.91110.16113.46121.58116.03111.72115.57113.03112.59Machinery and equipmentاآلالت والمعدات

100.00100.00100.0088.5287.3689.0094.3393.8594.63Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض  

100.00100.00100.00119.30127.47130.21109.22112.89114.11Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت الزراعية 

100.00100.00100.0097.6894.3399.2298.8397.1299.59Machinary toolsصنع العدد اآللية

100.00100.00100.0069.2368.1466.7683.2082.5581.71Machinery for Mining and quarringآالت لعمليات التعدين والمحاجر

115.18106.18102.5399.4499.70104.54107.02102.88103.51Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

100.00100.00100.0096.6996.5891.6798.3398.2795.75Office, accounters and computersآالت المكاتب والمحاسبة والحاسوب

146.22152.16139.8596.5395.3393.36115.91115.90110.21Manufacture of electrical machinaryصنع آالت وأجهزة كهربائية أخرى

100.00100.00100.00109.05115.30117.41104.42107.37108.36Motors and genaratorsالمولدات والمحركات 

170.00167.50148.7589.6480.4973.82123.41116.00104.64Manufacture of electricityصنع أجهزة توزيع كهرباء

147.22162.50150.0092.4695.9497.21116.62124.81120.70Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

117.49115.70121.15126.21131.47132.73122.94125.21127.06Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

112.63111.75116.11132.80140.77138.35122.29125.42126.74Furnitureاألثاث

161.93151.82167.27118.24120.23125.95126.65124.01128.92Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة أخرى

Jewelry 184.85173.73191.78100.00100.00100.00135.95131.80138.46المجوهرات

112.6591.7488.11120.73117.60118.70116.61103.76102.25Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى

.means not applicable (..).تعني أنه ال ينطبق (..)

102



PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2016 2016األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء

نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير

201520162015201620152016

2.10Raw Materials-1.2195.3893.38-1.3598.8097.60-98.3797.03الخامات والمواد االولية

0.78Quarries and quarrying products-0.80101.15100.36-0.56101.13100.32-101.51100.94منتجات المحاجر والكسارات

0.85101.39101.660.27Cutting and shaping stones-0.78101.23100.36-101.24100.45قطع وتشكيل األحجار

100.23100.860.63100.23100.860.63100.23100.860.63Cement, lime and gypsumاالسمنت والجير والجبس

103.16104.551.35103.13104.511.35103.52105.111.53Cement productsأصناف اسمنتية

8.92Iron and steel-8.9282.0274.70-8.9282.0174.70-82.0174.70الحديد والصلب

Tiles and Panels from Ceramic......106.91113.796.43106.91113.796.43بالط خزف وصيني وبورسالن

Aluminum and metal doors and windows......1.31-1.31104.77103.40-104.77103.40أبواب وشبابيك حديدية والمنيوم

Taps and hydrants......101.19101.840.63101.19101.840.63حنفيات ومحابس

2.22Wood products-98.3798.670.3098.4398.610.1899.7297.50منتجات الخشب

  Plastic products and health tools......99.52100.951.4499.56100.791.23منتجات البالستك وأدوات صحية

Boilers and other home appliances......103.97105.041.03105.85110.063.98بويلرات وأجهزة منزلية أخرى

Equipment and electrical networking......3.41-4.29100.1296.71-97.5193.32معدات تمديدات كهربائية

Lamps......0.98-0.98103.60102.59-103.60102.59مصابيح ونيونات

Paints......99.3199.550.2499.3199.550.24الدهانات

97.7698.440.6998.2398.970.7599.3199.980.67Rental of equipmentاستئجار معدات

 105.45112.756.92105.45112.756.92106.22115.648.87Labour wagesأجور وتكاليف عمال

100.49101.791.29100.69101.951.2598.2899.220.95All items of Construction Cost Indexالرقم القياسي العام ألسعار تكاليف البناء

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

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

Skeleton Buildings Residential BuildingsNon-Residential Buildings

.means not applicable (..).تعني أنه ال ينطبق (..)

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

 Percentالمجموعات الرئيسية والفرعية

Change %

Percent 

Change %

Percent 

Change %

Major and Sub Groups 

مباني العظمالمباني غير السكنيةالمباني السكنية

2016، 2015، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف البناء حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 20 جدول 

 Table 20: Yearly Construction Cost Index Numbers and Percent Change by Major and sub Groups in the West Bank*, 2015 , 2016

Base Year (2013 = 100) سنة األساس
Construction Cost Indexالرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء
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المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

200898.2990.3593.2296.2199.12102.05103.51104.22102.67100.7097.0595.4094.982008

200995.0794.6795.0494.2894.5195.3095.6696.3995.2295.1195.0194.7494.922009

201096.5395.1095.3595.5197.5697.1396.4596.5196.7696.7096.8696.9097.592010

201199.1898.4498.4198.3698.3498.6299.4299.5399.43100.00100.1299.8199.702011

2012100.08100.04100.20100.22100.18100.39100.0699.89100.04100.2799.8199.9199.932012

2013100.0099.70100.00100.35100.1499.9899.8099.7899.94100.2199.99100.07100.032013

2014100.89100.15100.37100.53100.71100.63100.77100.71100.71101.56101.63101.45101.472014

2015100.49101.01100.78100.54100.62100.64100.89100.92100.35100.34100.2899.7499.732015

2016101.7999.4799.23100.88101.62102.60103.12102.66102.20102.23102.03102.39103.022016

200898.9591.3494.5596.9299.93102.85104.19104.68103.15101.3597.5395.6795.292008

200995.1194.9495.2794.3294.5695.2195.6896.4695.2495.1794.9194.7094.852009

201096.5995.1495.3795.5197.6997.2196.4596.5396.8496.7396.9396.9897.702010

201199.3098.5198.4698.4498.4498.7699.6999.6999.56100.16100.2299.8899.812011

2012100.24100.13100.27100.25100.22100.57100.26100.08100.18100.43100.04100.14100.252012

2013100.0099.73100.05100.43100.11100.0399.7299.6699.87100.20100.03100.12100.052013

2014100.99100.10100.32100.50100.68100.63100.91100.85100.90101.76101.85101.61101.742014

2015100.69101.19100.85100.65100.75100.81101.13101.19100.64100.59100.5599.9999.972015

2016101.9599.7599.51101.05101.78102.75103.28102.77102.34102.37102.16102.56103.082016

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

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

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

Residential Buildingsالمباني السكنية

Non-Residential Buildingsالمباني غير السكنية

2016 - 2008، *األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية والمباني غير السكنية في الضفة الغربية: 21 جدول 

Table 21: Construction Cost Index Numbers for Residential and Non-Residential Buildings in the West Bank*, 2008 - 2016 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average

Base Year (2013 = 100) سنة األساس
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المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

2014100.2899.81100.34100.42100.52100.20100.1299.8699.81100.62100.75100.50100.392014

201598.2899.7899.6199.3199.1298.9398.8698.8097.4997.5997.2196.4096.302015

201699.2295.7095.3797.8999.81101.86101.16100.2099.4599.5099.0399.75100.932016

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

2009103.51100.34100.98100.63101.49102.42104.60105.37104.63104.74104.86105.85106.172009

2010107.39106.02105.72106.79107.93107.99107.59107.50107.71107.57107.66107.84108.362010

2011110.75109.02109.31109.65110.16110.83110.98111.23111.00111.38111.53111.90111.982011

2012114.55111.76113.24113.79113.85114.02114.00113.94115.14116.38116.08116.12116.212012

2013116.97116.15116.88117.30116.99116.53116.95117.06117.26117.36117.14117.00117.092013

2014117.03117.03117.19117.75117.63117.09117.31117.48116.85117.28116.64116.02116.042014

2015111.74114.32111.98113.02112.75112.90112.74112.49111.00109.69110.47110.15109.382015

2016107.47108.25106.81107.24107.24107.97108.05107.72106.45107.02106.88107.96107.992016

Skeleton Buildingsمباني العظم

Monthالشهر

Year Annual 

Average

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 governorate 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 للضــفة الغربيــة * بيانات الضفة الغربية
.1967فــي عــام 

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

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

2016 - 2009، *األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية: 23 جدول 

Table 23: Road Cost Index Numbers in the West Bank*, 2009 - 2016 

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

السنة

2016 - 2014، *األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية: 22 جدول 

Table 22: Construction Cost Index Numbers for Skeleton Buildings in the West Bank*, 2014 - 2016 

السنة
Monthالشهر

Base Year (2013 = 100) سنة األساس

Year Annual 

Average
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نسبة التغير
Percent Change %

Raw Materials 5.74-113.04106.55الخامات والمواد األولية

Quarries and quarrying products 4.23-129.25123.79منتجات المحاجر والكسارات

Asphalt and  bitumen mixture and  its products 10.66-120.77107.90إسفلت ومنتجاته

Road paints 101.04103.312.25دهانات الطرق

Plastic products 0.22-98.8298.61منتجات البالستك 

Cement 95.6796.280.63االسمنت  

Cement products 102.60104.141.50المنتجات االسمنتية

Iron and steel 9.29-90.5682.15الحديد والصلب

Foundry products 1.81-102.62100.77منتجات سبك

Other metals 83.7983.880.12أدوات معدنية أخرى

Electric wires and cables 4.57-98.0493.56أسالك وكيبالت كهربائية

Water 1.49-106.74105.15المياه

Transportation fees 2.81-88.8286.32أجور مواصالت

Rental of equipments 0.05-115.10115.04استئجار معدات 

Operating costs of equipment and maintenance 2.97-106.32103.16تكاليف تشغيل معدات وصيانة

Labour cost and wages 1.91-112.69110.53أجور وتكاليف عمال

Wages and miscellaneous costs 100.01100.010.00أجور وتكاليف متنوعة

All items Road Cost Index 3.83-111.74107.47الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق

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

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

which was annexed forcefully by Israel following its occupation of the West Bank 

in 1967.

2016 ،2015، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 24جدول 

 Table 24: Yearly Road Cost Index Numbers and Percent Change by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2015, 2016

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

 20152016Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية
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نسبة التغير
 Percent Change %

Agricultural  roads 6.51-117.11109.49 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 5.48-113.53107.31 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 4.55-111.24106.19 تطوير طرق بلدية

Maintenance of  outside roads 4.97-111.01105.49 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 4.91-111.52106.04  تطوير طرق خارجية

All items of Road Cost  index 3.83-111.74107.47 الرقم  القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق

نسبة التغير
Percent Change %

114.83118.883.52Excavationsالحفريات

103.67103.750.08Deface materialsمواد الطمم

10.73Asphalt, bitumen mixture and its products-101.2890.41إسفلت ومنتجاته

101.27101.560.29Plastic and cements pipesمواسير بالستيك وباطون

1.23Fountains-107.38106.07مناهل

107.81110.492.49Administrative expensesمصاريف إدارية

123.64132.236.95Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

107.12107.620.46All items of Sewage Networks cost indexالرقم القياسي العام ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي

2016، 2015، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب نوع الطريق في الضفة الغربية: 25 جدول 
Table 25: Yearly Road Cost Index Number and Percent Change by Type of Road in the West Bank*, 2015, 2016

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

Type of Road 20152016نوع الطريق

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

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

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

2016 ،2015، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي حسب المجموعات الفرعية في الضفة الغربية: 26جدول 

 Table 26: Yearly Sewage Networks Cost Index Numbers and Percent Change by Sub Groups in the West Bank*, 2015, 2016

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

 Sub Groups 20152016المجموعات الفرعية
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نسبة التغير
Percent Change %

1.65Water Reservoirs-104.05102.33خزانات المياه

114.83118.883.52Excavationsالحفريات

104.74106.341.53Concreteالخرسانة

9.68Iron-97.1187.71الحديد 

112.72115.622.58Construction work and paintأعمال البناء والدهانات

1.78Miscellaneous-109.18107.24متفرقات

107.81110.492.49Administrative expensesمصاريف ادارية

112.20114.061.66Water Networksشبكات المياه

114.83118.883.52Excavationsالحفريات

103.67103.750.08Deface Materialsمواد الطمم

10.73Asphalt, bitumen mixture and its products-101.2890.41إسفلت ومنتجاته

 116.67120.373.17Plastic and steel pipesمواسير بالستيك وحديد

107.81110.492.49Administrative expensesمصاريف إدارية

116.92125.056.95Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

All items of Water Networks cost index 109.65110.400.68الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

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

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

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

2016 ،2015، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 27جدول 

 Table 27: Yearly Water Networks Cost Index Numbers and Percent Change by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2015, 2016

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

 20152016Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية
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المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

2010102.78100.00100.04101.08103.88104.12103.20103.04103.33103.15103.47103.68104.362010

2011106.74105.38105.55105.71106.00106.20107.11107.22107.02107.60107.77107.63107.652011

2012109.23107.87108.54108.88108.85109.28108.84108.82109.56110.36109.89109.89110.002012

2013110.41109.77110.34110.63110.59110.09110.14110.09110.44110.86110.61110.65110.742013

2014112.02110.84111.56111.90112.25111.87112.19112.08111.96112.63112.61112.20112.202014

2015109.65110.53109.39110.21109.70109.91110.05109.98109.04109.04109.39109.21109.422015

2016110.40109.14108.54109.75110.59111.89111.31110.65110.01110.25110.14110.98111.492016

2010102.00100.00100.10100.92102.20102.57102.09102.51102.76103.01102.68102.57102.622010

2011103.55102.82103.01103.20103.44103.52103.70103.78103.61103.80103.81104.00103.922011

2012104.81103.83104.27104.48104.40104.50104.50104.43104.89105.56105.50105.50105.832012

2013107.12106.17106.76107.35107.24106.70106.97107.11107.04107.32107.57107.46107.812013

2014108.17107.50108.33108.23108.44108.11108.27108.33108.00108.35108.35108.00108.082014

2015107.12106.73106.02107.05107.13107.40107.44107.09106.87107.11107.32107.54107.782015

2016107.62107.60107.33106.95106.97107.62107.09107.39107.35108.22108.16108.32108.402016

Water Networks شبكات المياه

Sewage Networksشبكات الصرف الصحي

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

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

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

2016 - 2010، *األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية: 28 جدول 

Table 28: Water and Sewage Networks Cost Index Numbers in the West Bank*, 2010 - 2016 

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

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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نسبة التغير
Percent Change %

100.62113.7813.08Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

103.27107.213.82Manufacturingالصناعات التحويلية

107.13112.515.03Manufacture of food productsصناعة المنتجات الغذائية

107.13113.025.50Manufacture of beveragesصناعة المشروبات

4.52Manufacture of tobacco products-109.43104.48صناعة منتجات التبغ

29.13Manufacture of textiles-102.7772.83صناعة المنسوجات

9.11Manufacture of wearing apparel-105.1895.60صناعة المالبس

 101.48110.318.70Manufacture of leather and related productsصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة

105.44110.694.97Manufacture of wood and its productsصناعة الخشب ومنتجات الخشب

28.49Manufacture of paper and its products-140.69100.60صناعة الورق ومنتجات الورق

 95.3097.662.48Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

63.8465.432.50Manufacture of coke, refined petroleum productsصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

73.60125.9571.12Manufacture of chemicals and its productsصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية

73.60119.6862.61Manufacture of pharmaceuticals  and its productsصناعة المنتجات الصيدالنية األساسية ومستحضراتها

103.26105.792.45Manufacture of rubber and plasticصناعة منتجات المطاط واللدائن

99.84110.8411.01Manufacture of Non-metallic mineral productsصناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

87.8498.1311.72Fabricated metal products except machinery and equipmentصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات

 28.39Manufacture of furniture-141.65101.43صناعة األثاث

 26.26Electricity, gas, steam and air conditioning supply-100.0573.77إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

104.58121.0915.78امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها
Water supply, sewerage, waste management and remediation 

activities

5.12Water collection, treatment and supply-104.5899.23تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه

189.42207.269.42انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد
Waste collection, treatment and disposal activities, materials 

recovery

102.60103.580.96All items of industrial production indexالرقم القياسي العام لكميات االنتاج الصناعي

2016، 2015األرقام القياسية ونسب التغير السنوية لكميات اإلنتاج الصناعي حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في فلسطين، : 29جدول 
Table 29: Yearly Industrial Production Index Numbers and Percent Change by Major and Sub Groups in Palestine, 2015, 2016

Base Month December (2015 = 100)شهر األساس كانون أول 

 20152016Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية 
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المتوسط السنوي

كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

201196.7797.4592.7394.2791.3795.54106.4998.0494.6497.70100.7393.1699.142011

2012102.9691.3096.7994.58103.98107.18104.96109.72103.43108.51102.66104.89107.482012

2013111.01105.7998.25101.96118.11121.18114.73124.21124.89114.59116.1097.1695.122013

2014106.66105.0399.71105.31105.11105.25109.1595.79105.26112.02101.76106.40129.092014

2015102.6094.83112.4691.8096.60104.83111.43101.11111.1198.68102.26106.10100.002015

2016103.5896.81103.20101.87101.75107.94102.8298.52112.32103.07105.49104.29104.922016

2016 - 2011األرقام القياسية لكميات االنتاج الصناعي في فلسطين، : 30 جدول 

Table 30: Industrial Production Index Numbers in Palestine, 2011 - 2016 

 Base Month December (2015 = 100)شهر األساس كانون أول 

السنة

Monthالشهر

Year Annual 

Average
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Notice for Users 

 

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

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

CPI excludes Jerusalem J1. 

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

average exchange rate of the US dollar during 2008 - 2016 was as follows: 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Month 

3.95 3.95 3.49 3.73 3.81 3.58 3.72 3.90 3.78 January 

3.91 3.90 3.52 3.69 3.74 3.66 3.75 4.11 3.60 February 

3.87 4.00 3.48 3.69 3.76 3.56 3.74 4.16 35.3 March 

3.78 3.94 3.48 3.62 3.75 3.43 3.69 4.19 35.3 April 

3.81 3.86 3.46 3.63 3.83 3.47 3.79 4.07 35.3 May 

3.86 3.83 3.46 3.62 3.88 3.41 3.85 3.93 353. June 

3.86 3.79 3.42 3.61 3.99 3.42 3.86 3.90 3533 July 

3.80 3.83 3.50 3.58 4.02 3.54 3.79 3.83 35.. August 

3.76 3.91 3.63 3.57 3.95 3.69 3.73 3.77 35.3 September 

3.82 3.87 3.73 3.54 3.85 3.67 3.61 3.72 35.3 October 

3.84 3.89 3.83 3.54 3.90 3.74 3.64 3.77 3533 November 

3.83 3.88 3.93 3.50 3.80 3.77 3.61 3.79 3533 December 

3.84 3.89 3.58 3.61 3.86 3.58 3.73 3.93 3.85 Annual Average 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2016 
 

 

Abbreviations 
 

CB: Consumer Basket 

CPI: Consumer Price Index 

COICOP: Classification of Individual Consumption According to Purpose of Use 

CFG: Core Funding Group 

ISIC – 4: 
International Standard of Industrial Classification of all Economic 

Activities (Rev.4)  

IS: Israeli Shekel 

PPI: Producer Price Index 

PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics 

Jerusalem J1: 
Includes that part of Jerusalem governorate which was annexed 

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

SNA: System of National Accounts 1993 

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 

ICP International Comparison Program 

GDP Gross Domestic Product 

PECS Palestinian Consumption and Expenditure Survey 
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Introduction 
 

Price statistics are very important economic statistics, since they relate to individuals’ daily 

lives, and provide necessary information on the general prices trend and to calculate different 

type of indices, including the inflation rate, and its impact on individuals income and the 

pattern of households consumption. 

 

Since its establishment in 1997, PCBS has been regularly producing statistical reports on 

prices, as it recognizes the importance of providing field data collected from various markets 

in Palestinian governorates, indicating consumer prices, producer and wholesale for the most 

important consumed goods.  By early 2008, PCBS collected the prices of various building 

materials, while in 2009, it began to collect the prices of road construction materials, to 

proceed in 2010, with the collection data on the prices of water and sewage commodities. 

Furthermore, PCBS began collecting data on quantities and values of industrial production by 

the beginning of 2011, which makes it easier for the beneficiaries of these statistics to track 

the prices over a number of years and study the time series available for prices for comparison 

and development assessment purposes. 

 

The annual bulletin contains consumer, producer and wholesale indices, construction and road 

costs, water and sewage costs, and industrial production, as well as averages consumer price 

for selected goods, consumer prices collected from all Palestinian governorates, wholesale 

prices collected from five main governorates in north, middle, south West Bank, Jerusalem 

and Gaza Strip, while the construction materials, roads, water and sewage were only covered 

in the West Bank governorates, as well as data on quantities and values of production 

collected from all Palestinian governorates. 

 

PCBS is pleased to present the annual bulletin price and indices for 2016 to the researchers, 

planners and those interested in economic development, as well as scientific research centers, 

universities and individuals, including consumer, producer and wholesale indices, 

construction, roads, water and sewage indices and industrial production index. 

 

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 tailor improvements 

to different users’ needs. 

 
 

 
 

May, 2017 Ola Awad 

 President of  PCBS 
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Chapter One 

 
Terms, Indicators and Classifications 

 

1.1 Terms and Indicators  

The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide of 

statistical indicators issued by PCBS based on the latest international recommendations in 

statistics and consistent with international systems. 

 

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 a 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 households to gain a commodity or service. 

 

Producer price: 

The producer’s price, as defined in (SNA-93), is the amount receivable by the producer from 

the purchaser for a unit of a goods or services 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. 
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Wholesale price: 

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

commercial, institutional and professional users, 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 transport charges. 

 

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:  

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 labour, 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 exists in the enterprise. 

 

Output: 

It is defined as the goods and services produced by an establishment excluding the value of 

any goods and services used in an activity for which the establishment does not assume the 

risk of using the products in production, and excluding the value of goods and services 

consumed by the same establishment except for goods and services used for capital formation 

(fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 

 

1.2 Classifications  

Classifications are used in the process of collection, coding and processing of statistical data, 

as adopted by PCBS in conformity with international standards taking into account Palestinian 

particular context. 

 

Classification Name: Individual Consumption According to Purpose of Use 

Abbreviation: COICOP 

Version and year: First Version, 2000 
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It’s a part of (SNA-93), and used in three important statistical axes: household expenditure 

and consumption surveys, family budget, CPI, and the International Comparison Program 

(ICP) for Gross Domestic Product (GDP) and its expenditures component. 

 

The (COICOP) classification is divided into three parts: 

 (1-12) Divisions: Individual Consumption Expenditure by Households. 

 (13) Division: Individual Consumption Expenditure of Non-Profit Institutions Serving 

Households. 

 (14) Division: Individual Consumption Expenditure by General Government. 

 

Groups are divided for national purposes into subgroups, with five digits each, which are 

subsequently subdivided into categories with six digits. 

 

Classification Name: Palestinian Industrial Classification for Economical Activities (Fifth 

limit) according to International Standard of Industrial Classification of All Economic 

Activities (Rev.4) 

Abbreviation: ISIC-4 

Version and Year: First Version (Third Edition), January 2014 
 

It's a general classification of production and used for a wide range of statistics that require 

disaggregated data in terms of type of activity such as statistics on production, national 

income, and other economic statistics, as well as, demographic and social statistics that are 

needed to analyze labour force, employment and other types of analysis and social 

description.  Therefore, the term ‘industry’ is not limited to industrial uses but covers all 

economic activities. 

 

The Palestinian industrial classification of economic activities consists of a coherent 

classification structure of economic activities based on a set of internationally agreed 

concepts, definitions, principles and classification rule; it provides a comprehensive 

framework within which economic data can be compiled in a format designed for economic 

analysis. 

 

In practice, classification is used to classify statistical units such as enterprises or projects in 

accordance with their primary economic activity to provide a continuous indispensable stream 

of information for monitoring, analyzing and evaluating the performance of the economy over 

time.  In addition to the initial application of classification in statistics and subsequent 

economic analysis, where it is necessary to provide information on narrowly defined 

economic activities (also referred to as industries), (ISIC) is increasingly used for 

administrative purposes such as tax collection and commercial licensing.   
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Chapter Two 

 
Main Findings 

 

This chapter presents the annual results of the price index surveys carried out in 2016.  It 

focuses primarily on the annual inflation rates in various indices surveys and according to the 

main groups component of each index. 

 

2.1 Consumer Price Index Numbers During 2016   

The annual Consumer Price Index Number in Palestine during 2016 decreased by 0.22% 

compared to the previous year (base year 2010 = 100), while it rose by 10.75% compared to 

its level in 2010, moreover, it increased by 42.87% compared to 2004.  The drop in the CPI 

during 2016 was due to the decrease in the prices of goods and services in housing group by 

2.61%, food and soft drinks by 1.50%, and transportation group by 0.80%, while the prices of 

alcoholic beverages and tobacco increased by 4.02%, education services by 3.09%, and 

textiles, clothing and footwear by 2.85%.  Changes in the prices of commodities in other 

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

 

Changes in consumer prices in Jerusalem J1 during 2016:  

Consumer prices in Jerusalem J1 decreased by 0.96% during 2016 compared to the previous 

year (base year 2010 = 100).  This was due to the decrease in the prices of transportation 

group by 4.63%, housing group by 2.62%, and food and soft drinks by 2.11%, while the 

prices of education services increased by 4.79%, alcoholic beverages and tobacco by 4.24%, 

and textiles, clothing and footwear by 1.80%.  Changes in the prices of commodities in other 

groups were also observed but had less effect on the overall price index.  CPI rose by 12.93% 

compared to its level in 2010, and increased by 45.38% compared to 2004. 

 

Changes in consumer prices in Gaza Strip during 2016:  

Consumer prices in Gaza Strip decreased by 0.84% during 2016 compared to the previous 

year (base year 2010 = 100).  This was due to the decrease in the prices of medical services by 

2.95%, food and soft drinks by 2.75%, and the prices of goods and services in housing group 

by 1.60%, while the prices of alcoholic beverages and tobacco increased by 6.18%, textiles, 

clothing and footwear by 3.63%, transportation group by 1.56%, and education services by 

1.20%.  The prices of commodities in other groups also changed but had less effect on the 

overall price index.  CPI rose by 4.09% compared to its level in 2010, and increased by 

37.18% compared to 2004.   

 

Changes in consumer prices in the West Bank during 2016:  

Consumer prices in the West Bank slightly decreased by 0.08% during 2016 compared to the 

previous year (base year 2010 = 100), while it rose by 13.80% compared to its level in 2010, 

and increased by 44.15% compared to 2004. The drop in the CPI during 2016 was due to the 

decrease in prices of goods and services in the housing group by 3.22%, and food and soft 

drinks by 0.68%, while the prices of education services increased by 3.52%, medical services 

by 2.56%, and textiles, clothing and footwear by 1.67%.  The prices of commodities in other 

groups also changed but had less effect on the overall price index.  
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Consumer Price Index Numbers by Region: 2004-2016 
   Base Year (2010=100) 

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

following its occupation of the West Bank in 1967. 

   ** The data of Jerusalem J1 includes that part of Jerusalem Governorate which was annexed forcefully by Israel 

following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

2.2 Producer Price Index Numbers in Palestine During 2016   

The annual Producer Price Index Number in Palestine increased by 2.57% during 2016 while 

it had risen by 1.73% during 2015 (base month December 2015 = 100).  The prices of locally 

consumed products increased by 2.75%, and the prices of exported products increased by 

1.12% during 2016.  At the level of major groups; the prices of electricity, gas, steam and air 

conditioning supply group increased by 14.64%, the prices of water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities increased by 7.28%, the prices of manufactured 

products increased by 2.29%, and the prices of agriculture, forestry and fishing products 

increased by 0.86%, while the prices of mining and quarrying which covers only quarrying 

and stone crushing decreased by 5.86% during 2016 compared with 2015.  PPI rose by 8.79% 

compared to the prices in 2011, and increased by 27.96% compared to the prices   in 2007.     

 
Producer Price Index Numbers in Palestine by Exports and Locally consumed 

products: 2004-2016 
   Base month (December  2015=100) 
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2.3 Wholesale Price Index Numbers in Palestine During 2016   

The annual Wholesale Price Index Number in Palestine increased by 1.62% during 2016 

compared to its increase by 7207% during 2015 (base year 2007 = 100).  The prices of local 

products increased by 2.67%, and the prices of imported products increased by 0.70% during 

2016.  At the level of major groups; the prices of fishing group increased by 17.20%, the 

prices of agricultural products by 2.45%, and manufacturing products by 1.25%, while the 

prices of mining and quarrying which covers only quarrying and stone crushing decreased by 

0.76% during the same period. WHPI rose by 25.63% compared to 2007. 

 
Wholesale Price Index Numbers in Palestine by Local and Imported Products:       

2004-2016  
  Base Year (2007=100) 

 

 

2.4 Construction Cost Index Numbers in the West Bank During 2016   

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

increased by 1.29% during 2016 compared to 2015 (base year 2013=100).  This increase was 

due to the increase in the prices of labour costs and wages by 6.92%, and the prices of goods 

in rental of equipment group by 0.69%, while the prices of goods in raw materials group 

decreased by 1.35% during the same period. 
 

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

increased by 1.25% during 2016 compared to 2015 (base year 2013=100).  This increase was 

due to the increase in the prices of labour costs and wages by 6.92%, and the prices of goods 

in rental of equipment group by 0.75%, while the prices of goods in raw materials group 

decreased by 1.21% during the same period. 
 

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

increased by 0.95% during 2016 compared to 2015 (base year 2013=100).  This increase was 

due to the increase in the prices of labour costs and wages by 8.87%, and the prices of goods 

in rental of equipment group by 0.67%, while the prices of goods in raw materials group 

decreased by 2.10% during the same period. 
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Construction Cost Index Numbers According to Building Type in the West Bank*: 
2008-2016  

   Base Year (2013 = 100) 

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

following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

2.5 Road Cost Index Numbers in the West Bank During 2016   

The annual Road Cost Index Number in the West Bank decreased by 3.83% during 2016 

compared to 2015 (base month December 2008 = 100).  This decrease was due to the 

decrease in the prices of goods in raw materials by 5.74%, prices of operating costs of 

equipment and maintenance groups by 2.97%, prices of labour costs and wages by 1.91%, and 

the prices of rental of equipment slightly decreased by 0.05% during the same period. 

  
Road Cost Index Numbers in the West Bank*:2009-2016 

   Base Month (December 2008 = 100) 

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

following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

2.6 Water Networks Cost Index Numbers in the West Bank During 2016   

The annual Water Networks Cost Index Number in the West Bank increased by 0.68% during 

2016 compared to 2015 (base month January 2010 = 100) due to the increase in the costs of 

water networks by 1.66%, while the costs of water reservoirs decreased by 1.65%.  At the 

level of sub groups, the prices of excavations increased by 3.52%, the prices of plastic and 

steel pipes increased by 3.17%, the prices of construction work and paint increased by 2.58%, 

the prices of concrete increased by 1.53%, while the prices of asphalt, bitumen mixture and its 

90.00 

93.00 

96.00 

99.00 

102.00 

105.00 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d

e
x

 N
u

m
b

e
r 

Year 

Residintial Buildings Non-Residintial Buildings 

103.51 

107.47 

95.00 

100.00 

105.00 

110.00 

115.00 

120.00 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d

e
x

 N
u

m
b

e
r 

Year 



PCBS: Price and Price Indices Annual Bulletin, 2016 

 

02 

 

] 02[  

products decreased by 10.73%, and the prices of iron decreased by 9.68% during the same 

period.  

 
Water Networks Cost Index Numbers in the West Bank*: 2010-2016 

  Base Month (January 2010 = 100) 

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

following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

2.7 Sewage Networks Cost Index Numbers in the West Bank During 2016   

The annual Sewage Networks Cost Index Number in the West Bank increased by 0.46% 

during 2016 compared to 2015 (base month January 2010 = 100).  This resulted from the 

increase in the prices of excavations by 3.52%, and the prices of plastic and cement pipes by 

0.29%, while the prices of asphalt, bitumen mixture and its products decreased by 10.73%, 

and the prices of fountains by 1.23% during the same period. 

 
Sewage Networks Cost Index Numbers in the West Bank*: 2010-2016 

    Base Month (January 2010 = 100) 

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

following its occupation of the West Bank in 1967. 
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The annual Industrial Production Index Number in Palestine increased by 0.96% during 2016 

compared with 2015 (base month December 2015 = 100) due to the increase in the activity of 

water supply, sewerage, waste management and remediation activities by 15.78%, mining and 

quarrying activates by 13.08%, the activity of manufacturing industry by 3.82%, while the 
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activities of electricity, gas, steam and air conditioning supply decreased by 26.26% during 

the same period.  IPI increased by 7.04% compared to 2011. 

 
Industrial Production Index Numbers in Palestine: 2011-2016 

  Base Month (December 2015 = 100) 
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Chapter Three 
 

Methodology 
 

PCBS has been collecting data on the prices of consumer, producer, wholesale, and 

construction products and services in order to establish updated price indices, it also collects 

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. 
 

3.1 Objectives of Price and Indices 

The price surveys primarily provide the following: 

 Data on PPI for local and exported goods and by major and sup groups in Palestine. 

 Data on WHPI for local and imported goods and by major and sup groups in Palestine. 

 Data on CPI 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 IPI 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. 

 

3.2 Uses of Prices and Indices 

Prices and indices are used for a wide range of purposes, most importantly: 

 Adjustment of wages, government subsidies and social security benefits to compensate in 

part or in full the changes in the cost of living. 

 To provide an index to measure the price inflation of the entire household sector, which is 

used to eliminate the inflation impact of the components of the final consumption 

expenditure of households in the national accounts and get rid of the impact of price 

changes from income and national groups. 

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

 It is used by the general public as a guide for the family with regard to its budget and its 

constituent items. 

 It is used to monitor changes in the prices of the goods traded in the market and the 

consequent position of prices trends, market conditions and 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. 
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 The IPI is used as an important indicator that reflects the progress and development of the 

productive sector in a period of time compared to another. 

 It is used as a direct method to identify the purchasing power of money, where the 

purchasing power of money is inversely proportional to the price index. 

 

3.3 Questionnaire  

A tablet-supported electronic form was designed for price surveys, and collected for use of 

field teams in different governorates, with the exception Jerusalem J1.  The electronic form is 

divided into a number of screens, namely: 

 First screen: Shows the metadata for the data source, governorate name, governorate 

code, source code, source name, full source address, and phone number. 

 Second screen: Shows the source interview result, which is either completed, paused, 

permanently closed, change activity, incomplete, or rejected with explanation of reason 

for rejection. 

 Third screen: Shows the item code, item name, item unit, item price, product availability 

or not, and reason for unavailability. 

 Fourth screen: Checks the goods price data entered into the source and verifies their 

validity through the auditing rules, which was designed specifically for the price 

programs. 

 Fifth screen: Saves and sends data through (VPN-Connection) and (WI-FI technology). 

 

In addition to the above screens, there is a special one for collecting data related to production 

lines, number of employees, work shifts, number of working days, values and quantities of 

production, production price and export price, for PPI and IPI. 
 

In case of Jerusalem Governorate, a paper form has been designed to collect the price data, so 

that the form in the top part contains the metadata of the data source and in its lower section, 

the price data for that source are collected, after that the data are entered into the price 

program  database. 

 

3.4 Sample and Frame  
 

3.4.1 Target Population  

 The target Population for CPI survey is the shops and retail markets such as grocery 

stores, supermarkets, clothing shops, restaurants, public service institutions, private 

schools and doctors. 

 The target Population for CCI, RCI, WNCI, and SNCI surveys is: building materials 

shops, engineering companies and offices, construction companies, municipalities, and 

wholesale shops for building materials. 

 The target Population for WHPI survey is wholesale markets shops. 

 The target Population for PPI and IPI surveys represents all profit enterprises that are 

engaged in an economic activity within the industrial sector, especially enterprises with 

high economic importance, the frame is a list of all industrial enterprises in the 

establishment census 2012. 

 

3.4.2 Sampling Frame, Design, sample size  

A non-probability purposive sample of sources from which the prices of different goods and 

services are collected was selected, in a manner that achieves full coverage of all goods and 

services that fall within the Palestinian consumer system.  These sources were selected based 

on the availability of the goods inside them.  It is worth mentioning that the sample of sources 
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was selected from the main cities inside Palestine: Nablus, Qalqiliya, Ramallah, Jericho, 

Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Gaza, Jabalya, Deir al-Balah, Nusseirat, Khan Younis and 

Rafah.  The selection of these sources was considered to be representative of the variation that 

can occur in the prices collected from the various sources.  The number of goods and services 

included in the CPI is approximately 650 commodities, whose prices were collected from 

1,975 sources. (COICOP) classification is used for consumer data as recommended by the 

United Nations System of National Accounts (SNA-93). 
 

In case of CCI, RCI, WNCI and SNCI systems, a non-probability purposive sample of 

sources from which the prices of all related different goods and services are collected, was 

selected in a way that represent full coverage of their goods. The sample was selected from 

the main cities in the West Bank: Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, Ramallah, Jericho, 

Jerusalem, Bethlehem and Hebron.  The selection of these sources was to be representative 

due to the differences that could occur in the prices that are collected from the various 

sources.  The number of goods and services included in calculating CCI and RCI is about 202, 

and their prices collected from about 569 sources. As well as, the number of goods and 

services included in calculating WNCI and SNCI is almost 121 whose prices are collected 

from 27 sources in addition to a group of common goods whose prices are taken from the CCI 

and RCI surveys. The data were classified according to (ISIC–4). 
 

The Sample of IPI and PPI is a cut off sample that is stratified with a single stage, the 

enterprises was selected according to their contribution to the total production of each layer. 

The enterprises were selected from the 2013 industrial survey, those with production sum that 

comprises almost 70% or more of the strata gross production were selected. 
 

The targeted population represents all profit enterprises that engaged in economic activity 

(Internal trade activities, service activities, industry activities, transport, storage and 

communications activities, and construction activities) within the industrial sector, especially 

enterprises with high economic importance, and the frame was a list of all industrial 

enterprises in the establishment census  2012. 
 

The establishments included in IPI and PPI survey were considered to be within the industrial 

activity only.  The number of goods and services included in PPI survey reached about 1,000 

commodities, the prices collected from 383 industrial establishments and 71 agricultural 

establishments. 
 

The enterprises are divided into two strata that could provide more accuracy as well as 

sufficient number of enterprises at levels which can be published. 

 First level: the geographical level, where the enterprises are classified into two regions: 

- West Bank 

- Gaza Strip 

 Second level: the economic activity level, where the enterprises are classified by the main 

economic activity according to the (ISIC-4) classification. 
 

In addition, due to WHPI system, a non-probability purposive sample was selected to be 

representative of the sources from which the prices of related different goods and services are 

collected in such a way that achieve full coverage of all the goods included in the WHPI 

system.  These sources were selected based on the availability of goods within them.  The 

sample was selected from the main cities in Palestine: Nablus, Ramallah, Jerusalem, Hebron 

and Gaza.  The selection of these sources had taken into account the variation that can occur 

in the prices collected from different sources.  The number of goods and services included in 
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the calculation of WHPI reached 1,256 commodities, whose prices were collected from 528 

sources.  Where the data are classified according to (ISIC–4) classification. 

 

3.4.3  Domains  

 PPI for local and exported goods and by major and sub groups in Palestine. 

 WHPI for local and imported goods and by major and sub groups in Palestine. 

 CPI in Palestine is covering the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem J1, and by major 

and sub group. 

 CCI is for residential, non-residential and skeleton buildings, and by major and sub 

groups in the West Bank. 

 RCI for various kinds of roads, and by major and sub groups in the West Bank. 

 WNCI, and SNCI by major and sub groups in the West Bank. 

 IPI by major and sub groups in Palestine. 

 

3.4.4  Goods and Services Classification 
 

3.4.4.1 Classification for CPI 

CPI is consisting from twelve consumption group according to the (COICOP) classification, 

issued by (UN) namely: 

- Food and soft drinks - Transportation 
- Al choholic Beverages and tobacco - Communications 

- Textiles, clothing and footwear - Recreational, cultural goods and services 
- Housing - Education 

- Furniture, household goods - Restaurants and cafes 
- Medical care - Miscellaneous goods and services 

 

3.4.4.2 Classification for WHPI 

WHPI is consisting from four major group namely: 

- Agriculture - Mining and Quarrying 
- Fishing - Manufacturing 

 

3.4.4.3 Classification for PPI 

PPI is consisting from five major group according to the (ISIC–4) classification, issued by 

(UN) namely: 

- Agriculture, forestry and fishing - Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 
- Mining and quarrying - Water supply; sewerage, waste 

management and remediation activities 

- Manufacturing  
 

3.4.4.4 Classification for CCI 

CCI is consisting from three major group namely: 

- Raw materials - Labour cost and wages 
- Rental of equipment  

 

3.4.4.5 Classification for RCI 

RCI is consisting from six major group namely: 

- Raw Materials 
- Operating costs of equipment and 

maintenance 
- Transportation fees - Labour costs and wages 

- Rental of equipments - Wages and miscellaneous costs 
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3.4.4.6 Classification for WNCI 

WNCI is consisting from two main sections: 

First: water reservation consists of six main sup group: 

- Excavations - Construction work and paint 
- Concrete - Miscellaneous 

- Iron - Administrative expenses 
 

Second: water networks consists of six main sup group: 

- Excavations - Plastic and steel pipes 
- Deface Materials - Administrative expenses 

- Asphalt, bitumen mixture and  its 

products 
- Wages and other costs 

 

3.4.4.7 Classification for SNCI 

SNCI is consisting from seven major group namely: 

- Excavations - Fountains 

- Deface Materials - Administrative expenses 

- Asphalt, bitumen mixture and its 

products 
- Wages and other costs 

- Plastic and cements pipes  
 

3.4.4.8 Classification for IPI 

IPI is consisting from four major group according to the (ISIC–4) classification, issued by 

(UN) namely: 

- Mining and quarrying 
- Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 
- Manufacturing 

- Water supply; sewerage, waste 

management and remediation activities 

 

3.4.5 Weighting Calculation  
 

3.4.5.1 Weighting Calculation for CPI 

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

(CB).  Data on household consumption and expenditure of goods and services represented in 

the CB 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 CB reflects the relative 

significance of that item in total Palestinian consumption patterns during that period.  The 

overall value of the CB is assumed to be one hundred thousand points (100,000).  The relative 

significance of each item in the CB 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 CB 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 

PECS when derive weights for CPI, and it is not represented in calculation CPI for housing 

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

for the major groups based on PECS for 2010: 
 

 

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 PECS for 2010: 
 

Region Relative Weight Distribution 

Palestine 1 

West Bank 0.5901 

Gaza Strip 0.3415 

Jerusalem J1 0.0684 

 

3.4.5.2 Weighting Calculation for WPI 

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. 
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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 and Quarrying 1.2160 0.5330 0.9420 

Manufacturing 59.0250 87.1260 70.3160 

Overall Wholesale Price Index 100 100 100 

 

3.4.5.3 Weighting Calculation 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 for 2013 data.  They were also relayed on 

foreign trade statistics for the distribution of the value between exported and locally 

consumed goods in 2013, 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 0.89%, compared to 0.11% for goods produced and 

exported abroad.   
 

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

adoption in 2013 data: 
 

Main Categories 
Relative Weight Distribution 

Local Export Total 

Agriculture, forestry and fishing  2273.22 5174.51 2172.3. 

Mining and quarrying  570.14 17.411 2724.. 

Manufacturing  15734.. .07142. 2.72.24 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply  5271.42 .7.... 5575.51 

Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities 

.75.52 .7.... .7..54 

Overall Producer Price Index 100 100 100 
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3.4.5.4 Weighting Calculation 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 CCI, RCI, WNCI, and SNCI. 
  

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 2372.00 65.6000 69.2000 

Rental of equipment 472... 3.6000 4.3000 

Labour costs and wages 2273.00 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 

Agricult-
ural  

roads 

Developm
ent 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 

Labour 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: 
 

Main and Sub Categories Relative Weight Distribution 

Water Reservoirs 31.2500 

Excavations 2.5000 

Concrete 13.7500 
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Main and Sub Categories Relative Weight Distribution 

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 

 

3.4.5.5 Weighting Calculation for IPI 

The weights used to calculate the IPI were based on the value of industrial production and the 

value added for all economic activities in the Industrial Survey of 2013. 

 

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

adoption in 2013 data: 
 

Main Categories Relative Weight Distribution 

Mining and quarrying  4.0604 

Manufacturing  83.5525 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply  11.9777 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 0.7751 

Overall Industrial Production Index 100 
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3.5  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 the elementary indices 

are weighted by base period quantity until it becomes possible to calculate the general price 

index. 
 

The base year used for WHPI and PPI was 1996 in Palestine and adjusted to 2007 as the new 

base year.  At the beginning of 2012, the base year for PPI number was modified to be 2011 

instead of 2007.  At the same time this year has been certified as a base year for the IPI, and at 

the beginning of 2016, the base period of both the IPI and PPI was modified to be December 

2015.  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 the base 

year for CPI was modified to be 2010 instead of 2004.  December 2007 was considered as the 

base month for CCI, and by the year of 2014 PCBS developed new price indices for Skeleton 

building and modified the base year to be 2013.  December 2008 is considered the base month 

for RCI, and January 2010 is considered the base month for WNCI and SNCI. 

 

3.6 Field Work Operations 

Data collection and field coordination were carried out according to the plan prepared for this 

purpose, in addition to the preparation of instructions, models and tools for fieldwork. 

 
 

3.6.1  Training and Hiring   

The field work team selected for the price surveys should meet the following conditions and 

specifications: 

- They must have a degree in one of the following disciplines: Accounting, Economics, 

Finance and Banking. 

- Those who have worked on the price surveys. 

 

It should also be noted that the fieldwork team receives a full training course (theoretical and 

practical) to clarify all technical and field matters.  Those who passed the evaluation test are 

selected successfully.  The researchers of the fieldwork team are also supervised and monitor 

by the project management and supervisor of the survey for a full week when starting work 

for the first time to assess the validity of the work in terms of proficiency of all concepts and 

good use of the data collection tool. 

 

3.6.2  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 

were designed especially to collect prices for different surveys, by tablet devices in the West 

Bank and Gaza Strip while by paper questionnaires in Jerusalem J1. 
  

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

market cycle and turnover.  
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The title of each source was clarified for easy access by the researchers.  The distribution of 

these resources in each city took into account covering all available goods and services and 

their diversity.  For example, the prices of vegetables were taken from popular markets in 

addition to specialized markets in different parts of the city.  
 

Three different prices for food products should be collected within one city in CPI, and two 

prices or one for the rest of the items, taking into consideration the speed or frequency of the 

change in the price of the item or service, which is shown by the frequent circulation.  The 

prices for each item were distributed throughout the month by distributing the visits of the 

sources within the city for four weeks, so that the prices for the commodity are monitored at 

different periods of the month.  As for vegetables and fruits, their prices are collected on 

Tuesday every week. 
 

In terms of WHPI, one price per commodity is collected quarterly from the selected cities.  

And for the producer prices, one price is collected for each commodity produced monthly 

from the selected cities. 
 

The goods and services in CCI, RCI, WNCI and SNCI were collected monthly from 

specialized shops sell those goods, in addition to the companies that are specialize in 

implementing these projects according to their specialization. 
 

Quantities, values and price data for IPI and PPI are collected through 383 economic 

establishments, so that the target society includes all the profit-making institutions that are 

engaged in economic activity within the industrial sector, especially the institutions with a 

high economic importance, these data fulfilled by the owners and managers of the industrial 

establishments, through qualified and trained researchers on the concepts of the survey form. 
 

The field staff benefits from all the documents in the survey file, such as survey letter, survey 

objectives, the importance of collecting price data, data uses, and the usefulness of the 

Palestinian society from price indices. 

 

3.6.3  Field Editing and Supervising 

The field work team consists of a fieldwork coordinator, office managers and a field team in 

the governorates.  PCBS has provided offices in all governorates since the task of supervising, 

monitoring and auditing of the various project activities required the presence of offices in the 

governorates that are close to the various work areas to be used by the field teams before and 

after the completion the daily work, where the process of receipt and delivery of various work 

tools, filling forms, writing reports, review and audit the outcome of the daily work. 

 

The fieldwork coordinator in each governorate carries out periodic monthly field visits with 

the field team to examine the progress of the work and inform the project management of any 

urgent developments in the field in order to solve them.  The project management will also 

carry out periodic field visits in all governorates in order to examine the progress of the work 

and verify the researcher's ability to identify himself, the importance of surveying, the use of 

tablets, completing the form, auditing and reviewing data, follow-up all recommendations 

resulting from the field visit. 

 

3.6.4  Office Editing and Coding 

The forms of price surveys are already encoding by the project management, depending on 

the different international statistical classifications of each survey.  After the researcher 

collects the price data and sends them electronically, the data is reviewed and audited by the 
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project management.  The achievement reports are reviewed on a daily and weekly basis.  

Also the detailed price reports at data source level be checked out and reviewed on a daily 

basis by project management.  And If there is any note, the researcher will be consulted in 

order to verify the data and call the owner in order to correct or confirm the information. 

 

3.7  Data Processing 
 

3.7.1  Programming Consistency Check  

Price programs are designed using the programming language: (Apache Cordova Phone Gap),  

for exterior design both (HTML, CSS3) where used, while for coding (JAVA script, J-Query) 

was used. 

 

Due to the use of tablets in the collection of price data, the computerized form, which is 

loaded on the survey program is collected and entered by the field researcher, automated 

auditing rules set at the commodity level on each price program; namely: 

 Compare the price entered by the researcher for that commodity with the price range set 

for each commodity so that a minimum value and a maximum value of the price are 

determined for each commodity so that the program does not accept any entry price 

below the minimum value or higher than the maximum value.  If a wrong price is 

entered; a window will appear for the researcher showing that the entered price is below 

the minimum price or above the maximum limit of the price, and he should check and 

correct it. 

 Compare the price entered by the researcher with the price entered in the previous month 

directly so that the rate of permissible to change in the value of the price does not exceed 

the determine level of that commodity, if a wrong price enter; the researcher shows the 

window that the price entered exceeded the allowable rate of change, and he should check 

and correct it. 

 Compare the price entered by the researcher with the average price of that product so that 

the rate of permissible to change in the value of the price does not exceed the determine 

level of that commodity, if a wrong price enter; the researcher shows the window that the 

price entered exceeded the allowable rate of change after it compared with the base price, 

and he should check and correct it 

 

The program does not accept any wrong price.  In case one of the above mentioned windows 

appears, the researcher will check the price again and correct them directly in the entry 

program.  So the errors will be discovered and greatly reduced in the field. 

 

3.7.2  Data Cleaning 

At the end of the data collection process in all governorates, the data will be 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 of 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. 
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3.7.3  Tabulation 

After reviewing and checking the data, a report is drawn at the average price for commodity at 

region levels.  This file is then entered into the calculation file, an Excel file with 

mathematical equations used to calculate the indices by 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. 
 

After that, Schedule records in a table prepared for publication according to different 

classifications used for each index type especially by main and sub-groups component for 

each index.  The results are then drafted in the form of monthly, quarterly or annually press 

releases in Arabic and English format, enhanced by statistical charts and tables. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 

This chapter includes an overview of data accuracy that includes both sampling errors and 

non sampling errors as well as data comparison. 

 

4.1  Accuracy  

The price, quantity and value data for the 2016 were collected using sampling method, so 

these prices and quantities are exposed to sampling errors in addition to non-sampling errors. 
 

4.1.1  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 differ due to the speciality of every survey, such as for the CPI the variation of 

its goods were very low, except for the case of some like tomato, Cucumbers and banana 

goods that have high coefficient of variation during 2016 due to the high oscillation in their 

prices, especially in the second, third and fourth quarters of 2016.  The variance of the key 

goods in the CPI survey that computed and disseminated was carried out on Palestine level 

for reasons related to sample design and variance calculation of different indicators since 

there was a difficulty in the dissemination of results by governorate due to lack of weights.  

 

4.1.2  Non Sampling Errors 

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

sampling errors include: 

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

interviewers; so there wasn’t any case of non-response was reported during 2016. 

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

avoid this type of errors 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 theoretically and practically 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 (knowing that data collected through paper questionnaires don’t exceed 5%):  

a. Data entry staff was selected from specialists in computer programming and were 

fully trained on the entry programs. 

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 
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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 applying rules at Item level to be checked.  

 

4.1.3 Other actions carried out by the project management to improve data quality 

1. Re-check the full forms after researcher’s verification/checking. 

2. Other technical Procedure to improve data quality: 

 Seasonal adjustments processes and estimation of not available items’ prices: 

     Under each category, a number of common items are used in Palestine to calculate the 

price levels and to represent of the commodity within the commodity group.  Of 

course, it is necessary to specify the specifications of these items in order to ensure 

that the quality or specifications do not differ when prices are collected.  However, the 

problem is that sometimes encountered is the lack of prices for some commodities due 

to seasonality, which often appears in vegetables and fruits for some times from a 

particular source or from all sources and is expected to reappear (temporary 

disappearance), so as the case for sources that are closed for a short time for any 

reason. 

 

Therefore, such cases are treated in a scientific way called (Group Relative Method), 

which is the process of estimating the prices based on the change in the prices of the 

remaining sources for the same category in the absence of the commodity in all 

sources.  In the case of the closure of an entire source on a temporary basis, all the 

prices of that source are estimated on the basis of changes in the prices of the sources 

that share the same items.  An example of cases encountered in CPI survey, is the 

absence of varieties and sources affiliated of fruits and vegetables as well as clothing. 

 Processing the disappearance of commodity classes and sources: 

It should be noted that the basket of goods and services that have been selected and 

called by the CB is not fixed but changes over time by changing in the consumers’ 

patterns and tastes.  This is in addition to the new commodities appearing.   Therefore, 

it is necessary to change them and find substitutes with a special replacement 

methodology.  When certain items of goods are completely disappeared, they are 

replaced with new items similar in type and specifications, by selecting the new 

category which has a high rate of consumers’ demand.  The base price of the new 

category is estimated using three statistical methods: 

1. Direct comparison method: 

This method is used if the country of origin of the item is changed with the 

consistency of the specifications of the product such as its unit and ingredients and 

there is no change in price between the two varieties.  So the same base price is 

used.  The use of this method led to maintaining the correct representation of the 

Palestinian CB and the index was not affected by the change in the origin of the 

commodity. 

2. Time Interference method: 

This method is used when the current commodity is about to disappear and lost its 

representative in the CPI but its price is still available and getting low, with the 
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appearance of a new item that must be replaced with in the same period, so new 

base price is estimated as follows: 

 

10

1*




P

PP
N tb

b  

 

Where: 

   bN  = Base price of the new commodity. 

   bP   = Base price of the old commodity. 

  
 1tP = New item price in the previous month. 

  10P  = Old item price in the current month. 

 

This method has led to keep pace with the development and changes happened to 

goods of the Palestinian CB and reflect the reality. 

 

3. Time Linking method: 

This method is used when the current commodity is disappeared completely in a 

month and a new alternative one appear of another in the following months. The 

old commodity is replaced by the new one and the new base price is estimated 

using the following formula: 
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Where:  

   bN  = Base price of the new commodity. 

   bP   = Base price of the old commodity. 

   cP   = New item price in the current month. 

  10P = Old item price in the previous month. 

 

Using this method, the logic and quality of the CPI are maintained over time 

series, and the data values are not affected by the disappearance of a particular 

category of the market and therefore the index is not diverted because of the 

disappearance of the category. 

 

The project management is dealing with many such cases that faced the survey 

through the previous scientific methods, such as changing in the quality of 

electrical appliances, household appliances, as well as the items and sources of 

clothing and footwear. 

 

4.2  Comparability 

Comparisons were made between various surveys data, such as the comparisons between 

consumer price survey data with producer and wholesale price data, as well as with data on 

agricultural commodities available from the Ministry of Agriculture, also comparisons were 

made with fuel prices issued by the Palestinian Petroleum Authority, as an example the results 
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of these comparisons were 100% in relation with most CPI prices, while there was a 

difference of not more than 5% in terms of agricultural commodities' prices due to reasons 

related to sample selection. 

 

4.3  Re-interview  

The surveys of prices and indices are carried out on a monthly or quarterly basis with sample 

stability.  Therefore, the re-interview does not apply.  The data for each session are compared 

with the previous session and consistency is examined. 
 

4.4  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 Governorate 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 in their activities or permanent or temporary closures.  These cases were dealt 

with by scientific statistical methods.  In addition, goods were upgraded according to 

changes in quality or quantity in accordance with international recommendations.  

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

recommendations of national accounts concerning the classification of consumer groups 

were adopted using (COICOP).  For price indices tables for producer and wholesale 

prices, construction, road, water and sewage networks cost, and quantity of production 

the International Standard Industrial Classification (ISIC-4) was adopted. 

4. It should be noted that the estimation for actual house rent has been excluded from the 

results of PECS when deriving weights for CPI, and it is not represented in calculation 

CPI for housing group. 

5. It should be noted that in calculation of WHPI for imported goods, it had been relying on 

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

imported products. 
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Summary of Variance Calculation for the Most Important Items During 2016 
 

 

Coefficient 
of Variation 

95% Confidence Interval Standard 
Error 

Estimate Item Description 
Upper Lower 

0.0009 12.9845 12.9396 0.0114 12.9621 Long grain rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 1kg 

0.0072 143.9329 139.9259 1.0209 141.9294 Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

0.0029 3.7496 3.7065 0.0110 3.7281 White bread - Local -1kg 

0.0127 53.8961 51.2770 0.6673 52.5865 Fresh beef meat - Local - 1kg 

0.0174 14.7844 13.8096 0.2484 14.2970 Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

0.0034 95.5552 94.2824 0.3243 94.9188 Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

0.0343 14.1609 12.3745 0.4551 13.2677 Chicken eggs - Local - Carton/ 2kg 

0.0024 31.4848 31.1945 0.0740 31.3396 Olive oil - Local - 1kg 

0.0659 5.6442 4.3516 0.3293 4.9979 Large size banana - Israel - 1kg* 

0.0187 6.1296 5.6960 0.1105 5.9128 Red apple - Israel - 1kg 

0.0776 3.6027 2.6501 0.2427 3.1264 Greenhouse tomato - Local - 1kg*  

0.0641 3.6411 2.8269 0.2075 3.2340 Greenhouse cucumber - Local - 1kg* 

0.0296 2.5444 2.2653 0.0711 2.4049 Medium sized potato - Israel - 1kg 

0.0071 3.6501 3.5497 0.0256 3.5999 Fine white sugar -  Israel - Pack/ 1kg 

0.0030 1.6253 1.6064 0.0048 1.6158 White table salt-  Israel - Pack/ 1kg 

0.0000 21.0390 21.0390 0.0000 21.0390 Imperial - Local - 20 cigarettes 

0.0036 58.3212 57.5038 0.2083 57.9125 Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

0.0127 5.3225 5.0628 0.0662 5.1927 Diesel for heating - Israel - 1 liter 

0.0070 5.8529 5.6939 0.0405 5.7734 Excellent gasoline 95 - Israel - 1 liter 

0.0126 150.8889 143.5796 1.8622 147.2342 Locally manufactured gold – 21 carat 
 

 * The high coefficient of variation in the price of tomatoes, Cucumbers and banana during 2016 is due to the oscillation in 

tomato, Cucumbers and banana prices, especially in the second, third and fourth quarter of 2016. 
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