
 
 

 دولة فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسعار واألرقام القياسية 
 2020 النشرة السنوية،

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 2021، مايو/أيار
  



PCBS :2020، األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2021 ،أيار –هـ 1442، شوال. 

 جميع الحقوق محفوظة.
 

 في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:
 

 .2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية   .2021 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 فلسطين. -هللا رام 
 

 

 جميع المراسالت توجه إلى:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين -  P6028179، رام هللا1647ص.ب. 
 2982700 2 (970/972)هاتف: 
 2982710 2 (970/972)فاكس: 

  1800300300الرقم المجاني: 
 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني:  

 http://www.pcbs.gov.psصفحة إلكترونية: 

  
 
 
 
 
 
 

  
 2563الرقم المرجعي: 

المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات 
 2006لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

http://www.pcbs.gov.ps/


PCBS :2020، األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية 

 



PCBS :2020، األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS :2020، األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية 

 كر وتقديرش

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

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

    
، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فني من بقيادة فريق ،2020مسوح األسعار واألرقام القياسية لقد تم تخطيط وتنفيذ 

ممثلة بمكتب الممثلية  (CFGوبدعم مالي مشترك بين كل من دولة فلسطين ومجموعة التمويل الرئيسية للجهاز )
 .النرويجية لدى دولة فلسطين

 
( CFGإلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز ) والتقدير الشكر بجزيل يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .مسوح األسعارالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ 
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 للمستخدمينتنويه 
 

، فقد تم J1القدس  ءوالضفة الغربية باستثنا J1القدس  بين النسبية للسلع والخدماتواألهمية نظرًا للتفاوت في األسعار  -1
 .وباقي محافظات الضفة الغربية بشكل مستقل J1لكل من القدس الرقم القياسي  احتساب

لضفة محافظات ابيانات الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي تجمع فقط ل -2
 غربية.ال

األمريكي  سعر صرف الدوالرل المعدل الشهري وقد بلغ  في تسعير السلع والخدمات.  ل اإلسرائيليقالشيتم استخدام  -3
 كالتالي: 2020 – 2011للسنوات  لقمقابل الشي

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الشـــهر

 3.46 3.69 3.42 3.82 3.95 3.95 3.49 3.73 3.81 3.58 كانون ثاني

 3.43 3.63 3.50 3.74 3.91 3.90 3.52 3.69 3.74 3.66 شباط

 3.59 3.62 3.46 3.66 3.87 4.00 3.48 3.69 3.76 3.56 آذار

 3.57 3.59 3.53 3.65 3.78 3.94 3.48 3.62 3.75 3.43 نيسان

 3.52 3.59 3.59 3.59 3.81 3.86 3.46 3.63 3.83 3.47 أيار

 3.46 3.60 3.60 3.53 3.86 3.83 3.46 3.62 3.88 3.41 حزيران

 3.44 3.55 3.64 3.55 3.86 3.79 3.42 3.61 3.99 3.42 تموز

 3.40 3.51 3.67 3.60 3.80 3.83 3.50 3.58 4.02 3.54 آب

 3.42 3.53 3.59 3.53 3.76 3.91 3.63 3.57 3.95 3.69 أيلول

 3.39 3.52 3.66 3.53 3.82 3.87 3.73 3.54 3.85 3.67 تشرين أول

 3.36 3.49 3.71 3.52 3.84 3.89 3.83 3.54 3.90 3.74 تشرين ثاني

 3.25 3.48 3.75 3.50 3.83 3.88 3.93 3.50 3.80 3.77 كانون أول

 3.44 3.56 3.59 3.60 3.84 3.89 3.58 3.61 3.86 3.58 المعدل السنوي 

 

 

 االختصارات
 

عنوة بعيد احتالله للضفة إليه  ياإلسرائيل ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تمثل  :J1 القدس
 .1967 الغربية عام

:COICOP-2018 2018 ك الفردي حسب الغرضتصنيف االستهالال. 
ISIC-4:  التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )التنقيح الرابع( الصادر عن األمم

                                                                                    .المتحدة
CFG: المركزي لإلحصاء الفلسطيني مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز. 

SNA–2008: 2008 نظام الحسابات القومية. 
UNSD:  األمم المتحدة.شعبة اإلحصاء في 

GPS  العالمينظام الموقع 
GIS نظام المعلومات الجغرافية 
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 المقدمة
 

من اإلحصاءات االقتصادية الهامة المرتبطة بحياة األفراد اليومية والتي توفر المعلومات تعتبر اإلحصاءات الخاصة باألسعار 
عار وتركيب األرقام القياسية لها، لمعرفة حجم التضخم وتأثير ذلك على دخل األفراد والنمط الالزمة لمعرفة االتجاه العام لألس

 االستهالكي لألسر.
 

وذلك استشعارًا منه  1997إصدار نشرات األسعار واألرقام القياسية منذ عام  طينيالمركزي لإلحصاء الفلس الجهازوقد بدأ 
ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق المحافظات الفلسطينية المختلفة تبين أسعار المستهلك والمنتج والجملة للسلع 

باشر الجهاز  2009البناء المختلفة، وفي العام  قام الجهاز بجمع أسعار مواد 2008االستهالكية الهامة، ومع بداية العام 
شبكات المياه  إنشاءبدأ الجهاز بجمع بيانات حول أسعار مواد  2010بجمع أسعار مواد إنشاء الطرق، ومع بداية العام 

، مما يسهل على 2011الصناعي مع مطلع عام  اإلنتاجوالصرف الصحي، كما باشر بجمع بيانات حول كميات وقيم 
دين من هذه اإلحصائيات متابعة األسعار لعدد من السنوات ودراسة السالسل الزمنية المتوفرة عن األسعار لمقارنتها المستفي

تكاليف ومعرفة تطورها.  وتحتوي النشرة السنوية على األرقام القياسية للمستهلك والمنتج والجملة وتكاليف مواد البناء والطرق و 
الصناعي، إضافة إلى متوسطات أسعار المستهلك لسلع مختارة، حيث  اإلنتاجكميات و  شبكات المياه والصرف الصحيإنشاء 

تم جمع أسعار المستهلك من جميع المحافظات الفلسطينية، بينما اقتصر جمع أسعار الجملة على خمس محافظات رئيسية 
ف مواد البناء والطرق وشبكات المياه وقطاع غزة، أما تكالي J1القدس  إلىتمثل شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية باإلضافة 

 اإلنتاجوالصرف الصحي فقد اقتصر جمع أسعارها من محافظات الضفة الغربية، كما يتم جمع بيانات عن كميات وقيم 
 وأسعار المنتجات الصناعية من جميع المحافظات الفلسطينية.

  
إلى السادة الباحثين والمخططين والمهتمين بشؤون  2020 الجهاز أن يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية السنوية لعام يسر

التنمية االقتصادية وإلى مراكز البحث العلمي والجامعات واألفراد، والتي تشمل األرقام القياسية للمستهلك والمنتج والجملة 
  وتكاليف مواد البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي واإلنتاج الصناعي.

 
إلى توفير البيانات اإلحصائية حول األرقام القياسية بشكل منتظم بهدف توفير البيانات  خالل هذه النشرة يسعى الجهاز من

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

 
 

 
 وهللا ولي التوفيق،،،

 
 

  2021، أيار عال عوضد. 
  الجهاز ةرئيس

 



PCBS :2020، 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:

 :اآلتيةالمستمر والملموس في المستوى العام لألسعار في دولة ما. ويحسب التضخم وفقاً للمعادلة  االرتفاعهو 

معدل التضخم





)1(*100

1t

t           :حيث t
 فترة المقارنة.يمثل 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 النقد.هي 
 

 السبير: معادلة
المقارنة على  فترةهي معادلة رياضية وضعها عالم اإلحصاء السبير الحتساب األرقام القياسية لألسعار وذلك بقسمة أسعار 

 األساس. سنةبكميات  وبالترجيحاألساس،  فترةأسعار 
  

 سي ألسعار المستهلك:الرقم 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 األسرية.هو السعر الذي يدفعه المستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة 

 
 سعر المنتج:

المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة، مخصومًا منه ضريبة ا يتلقاه التي األسعار االمنتج بـأنه أسعار تعرف
 القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل.
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 :الجملةسعر 
المستعملين في المجاالت  إلى أوتجار التجزئة  إلىالمستعملة  أوإعادة البيع )البيع دون تحويل( للسلع الجديدة  سعر وه

السماسرة في شراء البضائع  أوالقيام بدور الوكالء  أوالمهنية لغيرهم من تجار الجملة،  أوالمؤسسية  أوالتجارية  أوالصناعية 
 جور النقل.أبيعها لهم، ويشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة و  أوالشركات  أو األشخاصلحساب هؤالء 

 
 فترة األساس:

 هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها.
 

 سلة المستهلك:
 غراض المعيشة.هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يقوم المستهلك باإلنفاق عليها أل

 
 أوزان الترجيح: 

داخل سلة المستهلك أو بين مكونات الرقم القياسي، وتستخدم في العمليات الحسابية  مية النسبية للسلع والخدماتهي األه
 للرقم القياسي.

 
 أسعار فترة األساس:

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

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

 مائة ثم طرح مائة.
 

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

 .قابلة للمقارنةتصبح 
 

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

 مع كيانات أخرى. 
 

 النشاط االقتصادي: 

وحـدة معينـة والتـي تسـتخدم العمـل تنفـذ مـن قبـل  نشـطة التـياألجـراءات و اإلمجموعة من  جمصطلح يشير إلى عملية تدم
 إلىالرئيســي  االقتصاديكمــا يشــير النشــاط  . (ســلع وخــدمات)منتجــات محــددة  جورأس المـال والبضـائع والخــدمات لتنــت
قتصــادية ويسـهم النشــطة اد لألسســة والــذي قامـت مــن أجلــه حسـب التصــنيف الــدولي الموحـؤ طبيعــة العمــل الــذي تمارســه الم

 .سسة الواحدةؤ نشـطة داخــل الماألبـأكبر قـدر مــن القيمـة المضـافة فـي حالــة تعـدد 
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 المخرجات: 
تعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشأة، باستثناء قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط ال تأخذ فيه 

المنشأة  االعتبار مخاطر استخدام المنتجات في اإلنتاج وباستثناء قيمة السلع والخدمات المستهلكة من قبل نفسالشركة بعين 
فيما عدا السلع والخدمات المستخدمة لتكوين رأس المال )رأس المال الثابت أو التغيرات في قوائم الجرد( أو لالستهالك النهائي 

 الذاتي.
 

 التصنيفات 2.1
المعتمدة والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير التصنيفات اإلحصائية على ومعالجة البيانات  ، ترميزة جمعفي عملياعتمد 

 الدولية وبما يتالءم مع الخصوصية الفلسطينية.
 
 :2018، اإلصدار األول (،COICOP) تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض .1

وهي: مسوح إنفاق ( ويستخدم في ثالث محاور إحصائية مهمة SNA-2008هو جزء من نظام الحسابات القومية )
     ، األرقام القياسية ألسعار المستهلك، وبرنامج المقارنات الدولية للناتج المحلي اإلجمالي والنفقات واستهالك األسرة
 المكونة له.

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

 نفقات االستهالك الفردي لألسر المعيشية. 13-1من  األقسام 
  نفقات االستهالك الفردي للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية.14القسم : 
  نفقات االستهالك الفردي للحكومة عموماً 15القسم :. 
 

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

 
التصنيف الصناعي الفلسطيني لألنشطة االقتصادية )الحد الخامس( حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع  .2

 :2014اإلصدار األول )النسخة الثالثة(، كانون ثاني  (،ISIC- 4) األنشطة االقتصادية )التنقيح الرابع(
هو تصــنيف عام لتنتاج ويســتخدم لمجموعة كبيرة من اإلحصــاءات التي تحتاج إلى بيانات تفصــيلية مصــنفة حســب نو  
النشــاط مثل اإلحصــاءات المتعلقة باإلنتاج والدخل القومي واإلحصــاءات االقتصــادية األخرى واإلحصــاءات الديموغرافية 

واألنوا  األخرى من التحليل والوصـــــــــي االجتماعي.  وعليه فان كلمة  والعمالةواالجتماعية الالزمة لتحليل القوى العاملة 
 لجميع األنشطة االقتصادية. وإنماصناعي ليست مقتصرة على االستخدامات الصناعية 

 

 على االقتصادية لألنشطة ومتسق ماسكتصنيفات مت هيكل من االقتصادية الفلسطيني لألنشطة الصناعي التصنيف ن يتكو 

 بداخلهيمكن  شامالً  إطاراً  مويقد ،دولياً  عليها المتفق وقواعد التصنيف والمبادئ والتعريفات المفاهيم من مجموعة أساس

 االقتصادية في نسق مصمم ألغراض التحليل االقتصادي. البيانات تجميع
 
الوحدات اإلحصائية مثل المنشآت أو المشاريع، وفقا للنشاط االقتصادي التصنيف لتصنيف  يستعمل العملية الممارسة وفي

 مرور مع االقتصاد أداء وتقييم وتحليل عنها لرصد غنى ال المعلومات من متواصل دفقت ملتقدي الذي تعمل فيه أساساً 
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 يتطلب حيث الالحق، االقتصادي التحليل وفي مجال اإلحصاءات في للتصنيف األولي التطبيق إلى وباإلضافة ،الوقت

 استعمال يتزايد (،باسم الصناعات أيضاً  إليها ويشار(ضيقًا  تعريفاً  اقتصادية معرفة أنشطة عن معلومات تقديم األمر

 .التجارية التراخيص وإصدار الضرائب جمع مثل إدارية ألغراض أيضاً  الدولي الموحد الصناعي التصنيف
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 الفصل الثاني
 

 النتائج الرئيسية
 

ركيز ، حيث تم الت2020يعرض هذا الفصل النتائج السنوية لمسوح األسعار واألرقام القياسية والتي تم تنفيذها خالل العام 
السنوية في األرقام القياسية المختلفة لمسوح األسعار وبحسب المجموعات الرئيسية المكونة  في هذا الفصل على نسب التغير

 لكل رقم قياسي.
 

  2020عام الخالل ألسعار المستهلك  اسيةاألرقام القي 1.2
)سنة  2019% مقارنة بالعام 0.73 مقداره انخفاضاً  2020سعار المستهلك في فلسطين خالل العام الرقم القياسي أل سجل
أسعار السلع  النخفاضبشكل رئيسي  2020األسعار خالل العام  النخفاضيعود السبب الرئيسي  (،100 = 2018 األساس

السلع والخدمات ضمن مجموعة المعلومات واالتصاالت وأسعار %، 3.33والخدمات ضمن مجموعة المالبس واألحذية بمقدار 
%، وأسعار السلع 2.46 بمقدارأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية و %، 2.55بمقدار 

وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المفروشات والمعدات المنزلية %، 1.89والخدمات ضمن مجموعة المواصالت بمقدار 
أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الرعاية الشخصية  ارتفا على الرغم من %، 1.01وصيانة المنازل الروتينية بمقدار 
المطاعم وخدمات السلع والخدمات ضمن مجموعة وأسعار %، 2.94الخدمات المتنوعة بنسبة والحماية االجتماعية والسلع و 

وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود بنسبة %، 1.01اإلقامة بنسبة 
  .ًا على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكفيما سجلت بقية المجموعات تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدود%، 0.63

% 44.08، وبنسبة 2010% مقارنة مع ما كانت عليه األسعار خالل العام 11.69سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته 
 (.5جدول  ي /)انظر  .2004مقارنة بالعام 

 
 : 2020أسعار المستهلك في الضفة الغربية لعام 

% مقارنة بالعام السابق 0.90 مقداره انخفاضاً  2020ي الضفة الغربية خالل العام ألسعار المستهلك فسجل الرقم القياسي 
أسعار السلع  النخفاض 2020األسعار خالل العام  النخفاض(، يعود السبب الرئيسي 100=  2018)سنة األساس 

أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المعلومات و %، 3.23والخدمات ضمن مجموعة المالبس واألحذية بمقدار 
%، 2.85 بمقداروأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية %، 3.04واالتصاالت بمقدار 

وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المفروشات %، 1.96وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المواصالت بمقدار 
أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة  ارتفا على الرغم من %، 0.92منزلية وصيانة المنازل الروتينية بمقدار والمعدات ال

السلع والخدمات ضمن مجموعة وأسعار %، 3.15الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 
أما بقية المجموعات فقد سجلت تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها محدودًا على %، 2.13المطاعم وخدمات اإلقامة بنسبة 

% مقارنة مع ما كانت عليه 15.28الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.  فيما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته 
 .(6.  )انظر/ ي جدول 2004% مقارنة بالعام 46.02، وبنسبة 2010األسعار خالل العام 
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 :2020أسعار المستهلك في قطاع غزة لعام 
% مقارنة بالعام الســــابق 0.52 مقداره انخفاضــــاً  2020 ســــجل الرقم القياســــي ألســــعار المســــتهلك في قطا  غزة خالل العام

%، 4.62أســـعار خدمات التعليم بمقدار  النخفاضيعود  االنخفاض(، الســـبب الرئيســـي لهذا 100=  2018)ســـنة األســـاس 
الســـــلع والخدمات ضـــــمن مجموعة وأســـــعار %، 4.43 بمقدارأســـــعار الســـــلع والخدمات ضـــــمن مجموعة المالبس واألحذية و 

وأســــــعار الســــــلع والخدمات ضــــــمن %، 2.98أســــــعار خدمات الصــــــحة بمقدار و %، 3.50المطاعم وخدمات اإلقامة بمقدار 
وأســــعار الســــلع ضــــمن مجموعة المواد ، %1.46ار مجموعة المفروشــــات والمعدات المنزلية وصــــيانة المنازل الروتينية بمقد

وأســــــعار الســــــلع والخدمات ضــــــمن مجموعة المعلومات واالتصــــــاالت %، 1.15الغذائية والمشــــــروبات غير الكحولية بمقدار 
أســعار و %، 4.01أســعار الســلع ضــمن مجموعة المشــروبات الكحولية والتب  بنســبة  ارتفا على الرغم من ، %1.00 بمقدار

وأســـعار الســـلع %، 2.53الســـلع ضـــمن مجموعة الرعاية الشـــخصـــية والحماية االجتماعية والســـلع والخدمات المتنوعة بنســـبة 
%، فيما ســــــجلت بقية المجموعات تغيرات متفاوتة ولكن بقي تأثيرها 1.58 بنســــــبةوالخدمات ضــــــمن مجموعة المواصــــــالت 

% مقارنة مع ما كانت عليه األســعار 2.68المســتهلك ارتفاعًا نســبته  محدودًا على الرقم القياســي لألســعار.  ســجلت أســعار
 (.7.  )انظر/ ي جدول 2004% مقارنة بالعام 35.33، وبنسبة 2010خالل العام 

 
 :2020لعام  J1أسعار المستهلك في القدس 

)سنة  مقارنة بالعام السابق% 0.74ارتفاعًا نسبته  2020 خالل العام J1سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في القدس 
أسعار خدمات الصحة ارتفا   J1(، ومن أهم المجموعات التي أثرت على ارتفا  األسعار في القدس 100=  2018األساس 
%، وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن والمياه والكهرباء 5.89%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 8.92 بنسبة

%، 2.77المطاعم وخدمات اإلقامة بنسبة السلع والخدمات ضمن مجموعة وأسعار %، 3.34والغاز وغيرها من الوقود بنسبة 
%، 2.65نوعة بنسبة أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع والخدمات المتو 

أسعار %، على الرغم من انخفاض 0.96وأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 
وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المعلومات %، 4.63السلع والخدمات ضمن مجموعة المواصالت بمقدار 

%، فيما سجلت بقية 1.68المالبس واألحذية بمقدار دمات ضمن مجموعة لع والخأسعار الس، و %2.20واالتصاالت بمقدار 
سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته  المجموعات تغيرات متفاوتة ولكن بقى تأثيرها محدودًا على الرقم القياسي لألسعار. 

.  )انظر/ ي 2004بالعام % مقارنة 53.28، وبنسبة 2010% مقارنة مع ما كانت عليه األسعار خالل العام 19.06
 (.8جدول 
 

  



 2020: األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، PCBS ء
 

23 

 

 2020-2011 لمستهلك حسب المنطقة خالل الفترة:األرقام القياسية ألسعار ا
 

 (100=  2018سنة األساس )   

 
 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات  *   
 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس  تمثلالبيانات  **   
 

   2020عام الفي فلسطين خالل  األرقام القياسية ألسعار المنتج 2.2
 2019مقارنة بالعام % 4.51 مقدارهًا انخفاضــــ 2020ســــجل الرقم القياســــي العام ألســــعار المنتج في فلســــطين خالل العام 

ســــجلت  كما، %4.69 بمقدارأســــعار الســــلع المنتجة والمســــتهلكة محليًا  انخفضــــت(، حيث 100 = 2018األســــاس  ســــنة)
.  على مســـتوى المجموعات الرئيســـية، ســـجلت %2.90 مقداره انخفاضـــاً من اإلنتاج المحلي للخارج أســـعار الســـلع المصـــدرة 

%، وأسعار 11.62أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا مقداره 
أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة و %، 8.77السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد األسماك انخفاضًا مقداره 

%، وأسعار السلع ضمن مجموعة 2.60فايات ومعالجتها انخفاضًا مقداره إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة الن
مقداره  وأســعار الســلع ضــمن مجموعة الصــناعات التحويلية انخفاضــاً %، 2.40التعدين واســتغالل المحاجر انخفاضــًا مقداره 

% 24.27، وبنســـبة 2011% مقارنة مع ما كانت عليه األســـعار في العام 5.66.  ارتفعت أســـعار المنتج بنســـبة 0.80%
 .(16جدول  ي /.  )انظر2007مقارنة مع ما كانت عليه األسعار خالل العام 

 
 خالل  (للخارج مصدرمنتج و منتج ومستهلك محليًا، ) األرقام القياسية ألسعار المنتج في فلسطين حسب جهة االستهالك

 2020–2011 الفترة:
 (100=  2018األساس ) سنة    
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   2020عام الفي فلسطين خالل  األرقام القياسية ألسعار الجملة 3.2
، )ســنة 2019مقارنة مع  %0.10 مقداره انخفاضــاً  2020شــهدت األرقام القياســية ألســعار الجملة في فلســطين خالل العام 

أســـــعار الســـــلع المســـــتوردة من الخارج بمقدار  النخفاضيعود  االنخفاضالســـــبب الرئيســـــي لهذا  ،(100 = 2007 األســـــاس
، أما على مســـــــــــتوى عن نفس الفترة%0.68أســـــــــــعار الســـــــــــلع المنتجة والمســـــــــــتهلكة محليًا بنســـــــــــبة  ارتفعتبينما ، 1.00%

وأســـعار الســـلع ضـــمن %، 2.22 بمقدارأســـعار الســـلع ضـــمن مجموعة صـــيد األســـماك  انخفضـــتالمجموعات الرئيســـية فقد 
، %0.24أســعار الســلع ضــمن مجموعة الصــناعات التحويلية بمقدار و %، 1.56 بمقدارنشــاط التعدين واســتغالل المحاجر 

.  ارتفعت 2019مقارنة مع عام  2020خالل عام %، 0.23أســـــعار الســـــلع ضـــــمن مجموعة الزراعة بنســـــبة  ارتفعتبينما 
 (.17جدول  ي /)انظر  .2007كانت عليه األسعار خالل العام % مقارنة مع ما 25.48أسعار الجملة بنسبة 

 
2020–2011 خالل الفترة:( من الخارج مستورد، منتج محلياً )األرقام القياسية ألسعار الجملة في فلسطين حسب مصدر السلعة   

 

 (100=  2007سنة األساس )  

 

 
   2020عام الخالل  الغربيةاألرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة  4.2

% 0.16 نسبته ارتفاعاً  2020شهدت األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية خالل العام 
أسـعار مجموعة أجور  ارتفعت(، وعلى مسـتوى المجموعات الرئيسـية 100 = 2013)سـنة األسـاس  2019مقارنة مع العام 
 انخفاضــــــًا مقدارهأســــــعار الســــــلع ضــــــمن مجموعة الخامات والمواد األولية بينما ســــــجلت %، 4.54 بنســــــبةوتكاليف العمال 

مقارنة  2020خالل العام % 0.53 انخفاضــًا مقدارهضــمن مجموعة اســتئجار المعدات والخدمات وأســعار الســلع %، 2.02
% مقارنة مع ما كانت عليه األســـعار خالل 5.98ارتفعت أســـعار تكاليف البناء للمباني الســـكنية بنســـبة  . 2019مع العام 
 (.20جدول  ي /)انظر.  2013العام 
 

ارتفاعًا طفيفًا  2020كما سجلت األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية خالل العام 
أسعار  ارتفعتمستوى المجموعات الرئيسية (، وعلى 100 = 2013)سنة األساس  2019% مقارنة مع العام 0.02 نسبته

انخفاضًا أسعار السلع ضمن مجموعة الخامات والمواد األولية بينما سجلت %، 4.54 بنسبةمجموعة أجور وتكاليف العمال 
 2020خالل العام % 0.55انخفاضــًا مقداره  أســعار الســلع والخدمات ضــمن مجموعة اســتئجار المعداتو %، 2.06 مقداره

% مقارنة مع ما كانت عليه 5.70ارتفعت أســـــــــعار تكاليف البناء للمباني غير الســـــــــكنية بنســـــــــبة  . 2019العام مقارنة مع 
 (.20جدول  ي /)انظر.  2013األسعار خالل العام 
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% 1.08 مقدارهًا انخفاض 2020سجلت األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية خالل العام 
السلع ضمن أسعار  انخفضت(، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية 100 = 2013)سنة األساس  2019مقارنة مع العام 
وأســــــــعار الســــــــلع والخدمات ضــــــــمن مجموعة اســــــــتئجار المعدات بمقدار %، 3.92 الخامات والمواد األولية بمقدارمجموعة 
مقارنة مع العام  2020%، خالل العام 5.31 ارتفاعًا نسبته أسعار مجموعة أجور وتكاليف العمالبينما سجلت  ،1.07%
.  2013% مقارنة مع ما كانت عليه األسعار خالل العام 3.37ارتفعت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم بنسبة   .2019
 (.20جدول  ي /)انظر
 

2020-2011 خالل الفترة:ى في الضفة الغربية* األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء حسب نوع المبن  
 

 (100 = 2013سنة األساس )   

 
 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات  *   
 

2020-2014 في الضفة الغربية* خالل الفترة: األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء لمباني العظم  
 

 (100 = 2013سنة األساس )   

 
 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات  *   
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    2020عام الخالل  الغربيةاألرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة  5.2
% مقارنة مع 1.06 مقداره اً انخفاضـــ 2020شـــهدت األرقام القياســـية ألســـعار تكاليف الطرق في الضـــفة الغربية خالل العام 

أسعار السلع ضمن  انخفضت(، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية 100=  2008)شهر األساس كانون أول  2019العام 
%، وأســــــــعار الســــــــلع والخدمات ضــــــــمن مجموعة اســــــــتئجار المعدات بمقدار 1.60مجموعة الخامات والمواد األولية بمقدار 

بينما ســــجلت %، 0.05 انخفاضــــًا طفيفًا مقدارهتكاليف تشــــغيل معدات وصــــيانة  مجموعةالســــلع ضــــمن أســــعار و %، 0.50
ارتفعت  . 2019مقارنة مع العام  2020خالل العام  %0.02 نســـبتهطفيفًا  ارتفاعاً أجور وتكاليف العمال  مجموعة أســـعار

       ي /)انظر% مقارنة مع ما كانت عليه األســـــــــعار خالل شـــــــــهر األســـــــــاس.  8.06أســـــــــعار تكاليف إنشـــــــــاء الطرق بنســـــــــبة 
 (.24جدول 

 2020-2011 ق في الضفة الغربية* خالل الفترة:األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطر
 

 (100 = 2008شهر األساس )كانون أول       

 
 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات  *       
 

   2020عام الخالل  األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية 6.2
 انخفاضـــاً  2020شـــهدت األرقام القياســـية ألســـعار تكاليف إنشـــاء شـــبكات الصـــرف الصـــحي في الضـــفة الغربية خالل العام 

أسعار السلع ضمن  انخفضت(، حيث 100=  2010)شهر األساس كانون ثاني  2019% مقارنة مع العام 0.22 مقداره
وأســعار مواد الطمم %، 1.66 بمقداروأســعار الســلع ضــمن مجموعة اإلســفلت ومنتجاته %، 3.40 بمقدارمجموعة المناهل 

أســــعار الســــلع ضــــمن مجموعة مواســــير البالســــتيك ارتفعت في حين %، 0.38أســــعار الحفريات بمقدار و ، %0.46بمقدار 
ارتفعت أســــــعار تكاليف إنشــــــاء شــــــبكات الصــــــرف   .2019مقارنة مع العام  2020خالل العام  %0.77والباطون بنســــــبة 
 (.26جدول  ي /)انظر% مقارنة مع ما كانت عليه األسعار خالل شهر األساس.  9.54الصحي بنسبة 
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 2020-2011 ي في الضفة الغربية* خالل الفترة:األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصح
 

 (100=  2010شهر األساس )كانون ثاني      

 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات  *    
 

   2020عام الخالل  األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية 7.2
% 0.73 نســبته ارتفاعاً  2020شــهدت األرقام القياســية ألســعار تكاليف إنشــاء شــبكات المياه في الضــفة الغربية خالل العام 

تكاليف إنشـــــاء شـــــبكات المياه  أســـــعار ارتفعت(، حيث 100=  2010)شـــــهر األســـــاس كانون ثاني  2019مقارنة مع العام 
على مســـــــــــتوى بع  %، 3.58 تكاليف إنشـــــــــــاء خزانات المياه بمقدارأســـــــــــعار  انخفاضعلى الرغم من %، 2.52 بنســـــــــــبة

أســـعار و %، 4.25 نســـبته ارتفاعاً  حديدالبالســـتيك و المواســـير الســـلع ضـــمن مجموعة أســـعار المجموعات الفرعية فقد ســـجلت 
%، وأســــــــعار 10.26أســــــــعار الحديد بمقدار  انخفضــــــــتفي حين %، 3.62أعمال البناء والدهانات بنســــــــبة ســــــــلع وخدمات 
 ، وأســـعار مواد الطمم بمقدار%1.66 بمقداراإلســـفلت ومنتجاته الســـلع ضـــمن مجموعة وأســـعار  ،%1.81الخرســـانة بمقدار 

ارتفعت أســـــــعار تكاليف إنشـــــــاء   .2019مقارنة مع العام  2020خالل العام  %0.38 أســـــــعار الحفريات بمقدارو ، 0.46%
 (.27جدول  ي /)انظرت عليه األسعار خالل شهر األساس.  % مقارنة مع ما كان14.38شبكات المياه بنسبة 

 
 2020-2011 ه في الضفة الغربية* خالل الفترة:األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الميا
 

 (100 = 2010شهر األساس )كانون ثاني     

 
 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات  *   
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   2020عام الخالل  األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين 8.2
 سنة) 2019% مقارنة مع العام 7.95 مقداره انخفاضاً  2020شهدت األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي خالل العام 

أنشطة الصناعات و %، 23.07 انخفاضًا مقدارهأنشطة التعدين واستغالل المحاجر  سجلت(، حيث 100=  2018األساس 
 نسبتهًا ارتفاعإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء أنشطة  في حين سجلت ،%10.46 انخفاضًا مقدارهالتحويلية 

الرقم  ارتفع  ،%5.98 ارتفاعًا نسبتهأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها و  %، 11.61
 (.29جدول  ي /)انظر  .2011عليه خالل العام  ع ما كان% مقارنة م2.35كميات اإلنتاج الصناعي بنسبة القياسي ل

 
 2020-2011 خالل الفترة:ج الصناعي في فلسطين األرقام القياسية لكميات اإلنتا

 

 (100 = 2018سنة األساس )    
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 الفصل الثالث
 

 المنهجية
 

وتكاليف البناء والطرق  والمنتج والجملة يقوم الجهاز المركزي لتحصــــــــاء الفلســــــــطيني بجمع بيانات عن أســــــــعار المســــــــتهلك
بهدف تركيب األرقام القياســية وشــبكات المياه والصــرف الصــحي، كما يقوم بجمع بيانات عن كميات وقيم اإلنتاج الصــناعي 

ونظرا لألهمية القصـــوى لهذه البيانات، فقد تم وضـــع نظام متكامل يغطي كافة الجوانب من حيث طرق جمع األســـعار   لها.
 ،نظام األرقام القياسية اعليه يقومالتي  الركيزة األساسيةهي  المستخدمةاألوزان حيث تعتبر  غرافي. وتوزيعها الج هاومصادر 
بغرض  هي المجموعة الحقيقية التي يتم رصــدها ودراســة تغيرات أســعارها على فترات منتظمة الســلع والخدماتأن ســلة  كما

 . تركيب األرقام القياسية
 

 ام القياسيةمسوح األسعار واألرقأهداف  1.3
 تهدف مسوح األسعار بصفة عامة إلى توفير البيانات اآلتية:

السلع و  وى فلسطين ولكٍل من السلع المنتجة والمستهلكة محلياً على مست جتوفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار المنت -
 للرقم القياسي.، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للخارج مصدرةالمنتجة محليًا و 

الســـــــلع و  منتجة محلياً توفير بيانات عن األرقام القياســـــــية ألســـــــعار الجملة على مســـــــتوى فلســـــــطين ولكٍل من الســـــــلع ال -
 ، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.من الخارج المستوردة

 ى فلسطين ولكٍل من الضفة الغربية وقطا  غزة والقدستوفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار المستهلك على مستو  -
J1 الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.اإلنفاق مجموعات ، وعلى مستوى 

توفير بيانات عن األرقام القياســــية ألســــعار تكاليف البناء للمباني الســــكنية وغير الســــكنية ومباني العظم على مســــتوى  -
 جموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.الضفة الغربية، وعلى مستوى الم

توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق بأنواعها المختلفة على مستوى الضفة الغربية، وعلى مستوى  -
 المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.

اء شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى الضفة الغربية، توفير بيانات عن األرقام القياسية ألسعار تكاليف إنش -
 وعلى مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.

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

لعينة ممثلة  من خالل قياس قيم اإلنتاجعلى مســـتوى فلســـطين ر بيانات عن التغير النســـبي في اإلنتاج الصـــناعي توفي -
 .للمنشآت الصناعية العاملة

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

 محلية أو مستوردة.في األسعار سواء كانت  التغيرمعرفة حجم  -

 توفير اإلحصاءات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين باالقتصاد الوطني. -

 المساهمة في إعداد الحسابات القومية السنوية والربعية. -
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 مؤشرات األسعار واألرقام القياسية  استخدامات 2.3
 تستخدم مؤشرات األسعار واألرقام القياسية لمجموعة كبيرة من األغراض، من أهمها: 

  تكييف األجور واإلعانات الحكومية وإعانات الضــــــــــــــمان االجتماعي للتعوي  جزئيًا أو كليًا عن التغيرات في تكلفة
 المعيشة.  

  شر إلزالة أثر تضخم عناصر اإلنفاق توفير مؤشر لقياس تضخم األسعار للقطا  األسري برمته، حيث يستخدم المؤ
الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات  االســـــــــتهالكي النهائي لألســـــــــر المعيشـــــــــية في الحســـــــــابات القومية وتخليص

  األسعار.
  االقتصـادي. ار ـلقياس معدالت التضخم واالنحس اً مؤشر يعتبر  
  انية األسرة والبنود المكونة لهايستخدم من قبل عامة الناس كدليل يسترشد به فيما يتعلق بميز.  
   يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع التي يتم التعامل بها في األسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف

غير أن مؤشـــر األســـعار ال يعكس عوامل أخرى تؤثر  . على اتجاهات األســـعار وظروف األســـواق وتكاليف المعيشـــة
ولذلك، فهي ليســـت ســـوى واحدة من العديد  نوعية وكمية البضـــائع المشـــتراة.  لى ســـبيل المثالعلى تكلفة المعيشـــة، ع

 من المؤشرات المستخدمة لتقييم تكلفة المعيشة.

  كمؤشــــــــــر هام يعكس مدى التقدم والتطور الذي يحدث للقطا  لكميات اإلنتاج الصــــــــــناعي يســــــــــتخدم الرقم القياســــــــــي
 . اإلنتاجي في فترة زمنية مقارنة بأخرى 

  وســيلة مباشــرة في التعرف على القوة الشــرائية للنقود، حيث تتناســب القوة الشــرائية للنقود لألســعار يمثل الرقم القياســي
  .تناسبًا عكسيًا مع الرقم القياسي لألسعار

 
 مسوح األسعار واألرقام القياسية  استمارات 3.3

)التابلت( من خالل فريق عمل ميداني في مختلي محافظات  ترونيًا بواســــــطة األجهزة اللوحيةتم تصــــــميم اســــــتمارة تجمع الك
( ونظام تحديد GISبنظام المعلومات الجغرافية )هذا النموذج االلكتروني مدعوم ، J1الوطن باســــــــــــــتثناء محافظة القدس 

الطاقم التي تســـــــــمح للفريق الميداني بتحديد أماكن مصـــــــــادر البيانات على الخريطة، كما تســـــــــاعد و ( GPS) الموقع العالمي
 لكترونية إلى مجموعة من الشاشات: تم تقسيم االستمارة اإل دارة الميدان عن بعد،إداري على اإل

توضـــــح البيانات التعريفية لمصـــــدر البيانات وهي رمز المحافظة، اســـــم المحافظة، رمز المصـــــدر، اســـــم  الشاااااشااااة األولى:
 المصدر، العنوان الكامل للمصدر، ورقم الهاتي.

توضـــح نتيجة المقابلة للمصـــدر وهي اكتملت، متوقي مؤقتًا، مغلق نهائيًا، تغير النشـــاط، لم تكتمل، رف   :الشاااشااة الثانية
 مع توضيح سبب الرف .

 توضح رمز السلعة، اسم السلعة، وحدة السلعة، سعر السلعة، توفر السلعة من عدمه، سبب عدم التوفر. الشاشة الثالثة:
السلع المدخلة للمصدر والتأكد من صحتها من خالل قواعد التدقيق التي تم تصميمها فحص بيانات أسعار  الشاشة الرابعة:

 خصيصا على برامج األسعار.
 يةتقنو  (VPN-Connection) الشــــبكة االفتراضــــية الخاصــــةحفظ البيانات وإرســــالها من خالل تقنية  الشااااشاااة الخامساااة:
 (.FI-WI( االتصال الالسلكي
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باإلضــافة إلى ما تم ذكره أعاله هناك شــاشــة الخاصــة بالرقم القياســي الصــناعي ف المنشــآت الصــناعيةوفيما يتعلق باســتمارة 
خاصــــــــــــــة لجمع بيانات تتعلق بخطوط اإلنتاج، وعدد العاملين، ومعدل عدد ورديات العمل، وعدد أيام العمل، قيم وكميات 

 اإلنتاج، سعر اإلنتاج وسعر التصدير.  
 

فقد تم تصــــــميم اســــــتمارة ورقية لجمع بيانات األســــــعار، بحيث تحتوي االســــــتمارة في جزئها  ،J1 فيما يتعلق بمحافظة القدس
العلوي على البيانات التعريفية لمصــدر البيانات وفي قســمها الســفلي يتم جمع بيانات أســعار الســلع الخاصــة بذلك المصــدر، 

 ليتم بعدها إدخال البيانات لتصل إلى قاعدة بيانات األسعار.
 

 اإلطار والعينة 4.3
 

 مجتمع الهدف 1.4.3
محالت وأســـواق البيع بالتجزئة مثل البقاالت، والســـوبر ماركت، ومحالت مجتمع الهدف لمســـح أســـعار المســـتهلك هو:  -

 .بيع األقمشة والمالبس، والمطاعم، ومؤسسات الخدمات العامة والمدارس الخاصة واألطباء
مواد البناء،  محالتطرق وشــــــــبكات المياه والصــــــــرف الصــــــــحي هو: مجتمع الهدف لمســــــــح أســــــــعار تكاليف البناء وال -

 .الشركات والمكاتب الهندسية، شركات المقاوالت، البلديات، ومحالت البيع بالجملة لمواد البناء
 جملة.محالت وأسواق البيع بالمجتمع الهدف لمسح أسعار الجملة هو:  -

 جميع ؛الصـــــــناعية آتالمنشـــــــ هو:الصـــــــناعي  اإلنتاج لمســـــــح الرقم القياســـــــي ألســـــــعار المنتج وكميات مجتمع الهدف -
وخصــوصــًا المؤســســات التي لها أهمية عة المؤســســات الهادفة للربح التي تمارس نشــاطًا اقتصــاديًا ضــمن قطا  الصــنا

 .2017 واإلطار هو قائمة المؤسسات والتي تمثل اإلطار العام لتعداد المنشآت ،اقتصادية كبيرة
 

 التصميم، حجم العينة، المعاينة إطار 2.4.3
ينة ، حدثت العوممثلة للمصادر التي تجمع منها أسعار السلع والخدمات المختلفة -قصدية  –تم اختيار عينة غير احتمالية 
بطريقة تحقق تغطية كاملة لجميع الســـــــلع التي تدخل ضـــــــمن نظام المســـــــتهلك في  ،2017 بناء على نتائج تعداد المنشـــــــآت
ذه المصــادر بناًء على توفر الســلع داخلها، ومن الجدير ذكره أن عينة المصــادر تم اختيارها من فلســطين، حيث تم اختيار ه

، أريحا، القدس، بيت لحم، الخليل، غزة، البيرة ،طولكرم، نابلس، قلقيلية، رام هللاالمدن الرئيســـية داخل فلســـطين وهي: جنين، 
ي في اختيار هذه المصـــــادر أن تكون ممثلة للتباين الذي يمكن جباليا، دير البلح، النصـــــيرات، خان يونس، ورفح.  وقد روع

أن يحدث في األســـعار التي تجمع من المصـــادر المختلفة، وقد بل  عدد الســـلع والخدمات الداخلة في حســـاب الرقم القياســـي 
في  (COICOP)مصــــدر، حيث تم اســــتخدام نظام  3,200ســــلعة، تجمع أســــعارها من  730ألســــعار المســــتهلك ما يقارب 

 .(UN) الصادر عن األمم المتحدة (SNA-2008)تصنيف بيانات المستهلك حسب توصيات نظام الحسابات القومية 
 
المختلفة بطريقة  والخدمات وممثلة للمصـــادر التي تجمع منها أســـعار الســـلع -قصـــدية  -تم اختيار عينة غير احتمالية كما 

تم ، حيث م تكاليف البناء والطرق وشــبكات المياه والصــرف الصــحينظا تحقق تغطية كاملة لجميع الســلع التي تدخل ضــمن
من المدن  اختيارهاهذه المصادر بناًء على توفر السلع داخل هذه المصادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصادر تم  تحديد

الخليل.  وقد و  ،بيت لحم ،القدس ،أريحا ،البيرة، رام هللا ،قلقيلية ،نابلس ،طولكرم ،وهي: جنين الضـــفة الغربيةالرئيســـية داخل 
روعي في اختيار هذه المصـــــــــــــادر أن تكون ممثلة للتباين الذي يمكن أن يحدث في األســـــــــــــعار التي تجمع من المصـــــــــــــادر 
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 ،اتوخدم سلع 205، وقد بل  عدد السلع والخدمات الداخلة في حساب الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء والطرق المختلفة
ســــلعة وخدمة  121، أما شــــبكات المياه والصــــرف الصــــحي فقد بل  عدد الســــلع والخدمات اً مصــــدر  622 تجمع أســــعارها من
 باإلضــافة إلى مجموعة من الســلع المشــتركة تؤخذ أســعارها من مســوح تكاليف البناء والطرق، اً مصــدر  18تجمع أســعارها من 

، لكل من (ISIC-4) األنشــــطة االقتصــــاديةحيث روعي تبويب البيانات حســــب التصــــنيف الصــــناعي الدولي الموحد لجميع 
 سلع تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي.

 
، حيث طبقية ذات مرحلة واحدة قطعيةعينة أما عينة الرقم القياسـي لكميات اإلنتاج الصـناعي وأسـعار المنتج فقد تم اختيار 

تم اختيار المؤســـــســـــات حســـــب مســـــاهمتها من إجمالي اإلنتاج لكل طبقة بحيث تم اختيار المؤســـــســـــات التي يشـــــكل مجمو  
% من إجمالي إنتاج الطبقة التي تنتمي إليها في 70ما نســـــــــبته  2017إنتاجها من خالل بيانات المســـــــــح الصـــــــــناعي للعام 
والتي تمثل اإلطار العام لتعداد المنشــــآت  إلطار هو قائمة المؤســــســــاتالضــــفة الغربية وقطا  غزة، وتجدر اإلشــــارة إلى أن ا

والذي يضم األنشطة االقتصادية )أنشطة التجارة الداخلية، أنشطة الخدمات، أنشطة الصناعة، أنشطة النقل والتخزين  2017
 النشاط الصناعي فقط.   واالتصاالت، أنشطة اإلنشاءات( وقد تم مراعاة أن تكون المنشآت المشمولة في المسح هي ضمن

 

دقة باإلضــافة إلى توفير عدد كاٍف  أكثرالهدف من هذا التقســيم هو الحصــول على نتائج  طبقتين؛تم تقســيم المؤســســات إلى 
 من المؤسسات على مستويات قابلة للنشر. 

 .(قطا  غزة، ةيالضفة الغرب) :ماه منطقتينمستوى التصنيف الجغرافي حيث صنفت المؤسسات إلى  المستوى األول: 
 مســتوى النشــاط االقتصــادي حيث صــنفت المؤســســات حســب نشــاطها االقتصــادي الرئيســي حســب تصــنيف مســتوى الثاني:ال
(ISIC-4.على الحد الرابع ) 
 

تم تطوير عملية جمع بيانات أسعار المنتج للسلع الزراعية النباتية والحيوانية لتجمع من باب المزرعة، وقد تم توفير مصادرها 
من خالل إطار للمزار  النباتية والحيوانية في فلسطين من وزارة الزراعة، حيث تم سحب عينة قطعية ألكبر المزار  على 

طار ومراعاة توفر السلع المطلوبة فيها للحصول على سعر باب المزرعة، وتمثيل اإلنتاج الزراعي مستوى المحافظة من هذا اإل
 تم اختيار العينة القطعية من المزار  بناًء على: كثر دقة وتماشيًا مع التوصيات الدولية. النباتي والحيواني لتكون البيانات أ

 التوزيع الجغرافي للمزار  في المحافظات الفلسطينية. -
 حجم المزرعة حسب قيمة اإلنتاج وكميته. -
 ة أو الحيوانية.% من قيمة اإلنتاج على مستوى السلعة النباتي70اختيار المزار  التي يشكل مجمو  انتاجها  -
 توفر السلع النباتية والحيوانية المطلوبة ضمن سلة المنتج في المزرعة. -
 

تجمع أســعارها من  ،ســلعة زراعية 100صــناعية وحوالي  ســلعة 900بل  عدد الســلع والخدمات لمســح أســعار المنتج حوالي 
 .مزرعة نباتية وحيوانية 153ة ويمنشأة صناع 345
 
المختلفة بطريقة  والخدمات وممثلة للمصـــادر التي تجمع منها أســـعار الســـلع -قصـــدية  –احتمالية تم اختيار عينة غير كما 

هذه المصــادر بناًء على توفر الســلع داخل  تم تحديد، حيث نظام الجملة تحقق تغطية كاملة لجميع الســلع التي تدخل ضــمن
، رام هللا ،وهي: نابلس فلســــطيندن الرئيســــية داخل من الم اختيارهاهذه المصــــادر، ومن الجدير ذكره أن عينة المصــــادر تم 

وقــد روعي في اختيــار هــذه المصـــــــــــــــادر أن تكون ممثلــة للتبــاين الــذي يمكن أن يحــدث في  غزة. و  ،الخليــل، القــدس، البيرة
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وقد بل  عدد السلع والخدمات الداخلة في حساب الرقم القياسي ألسعار الجملة   األسعار التي تجمع من المصادر المختلفة.
.  حيث روعي تبويب البيانات حســــب التصــــنيف الصــــناعي الدولي اً مصــــدر  430تجمع أســــعارها من  ،ســــلعة 1,256حوالي 

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

 مستويات النشر 3.4.3
، وعلى J1 األرقام القياســـــية ألســـــعار المســـــتهلك على مســـــتوى فلســـــطين ولكٍل من الضـــــفة الغربية وقطا  غزة والقدس -

 مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.

المنتجة محليًا السلع و  المنتجة والمستهلكة محلياً على مستوى فلسطين ولكٍل من السلع  جاألرقام القياسية ألسعار المنت -
 ، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.للخارج مصدرةو 
، من الخارج المســـتوردةالســـلع و  المنتجة محلياً األرقام القياســـية ألســـعار الجملة على مســـتوى فلســـطين ولكٍل من الســـلع  -

 سي.وعلى مستوى المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القيا

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

مســــــتوى المجموعات األرقام القياســــــية ألســــــعار تكاليف الطرق بأنواعها المختلفة على مســــــتوى الضــــــفة الغربية، وعلى  -
 الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.

األرقام القياســـية ألســـعار تكاليف إنشـــاء شـــبكات المياه والصـــرف الصـــحي على مســـتوى الضـــفة الغربية، وعلى مســـتوى  -
 المجموعات الرئيسية والفرعية المكونة للرقم القياسي.

فلسـطين، وعلى مسـتوى المجموعات الرئيسـية والفرعية المكونة  األرقام القياسـية لكميات اإلنتاج الصـناعي على مسـتوى  -
 للرقم القياسي.

 
 السلع والخدمات تصنيف 4.4.3

 

 أسعار المستهلك  1.4.4.3
 حســـــب الغرضبمجموعة اســـــتهالكية حســـــب تصـــــنيف االســـــتهالك الفردي  ةثالثة عشـــــر من  أســـــعار المســـــتهلك إطار يتألي

(COICOP-2018) األمم المتحدةشعبة اإلحصاء في ، الصادر عن (UNSD)  هي:و 
 االتصاالتالمعلومات و  -  غير الكحوليةالمواد الغذائية والمشروبات  -

الترفيه، الرياضــــــــة، الثقافة، الحدائق والحيوانات  -  المشروبات الكحولية والتب  -
 األليفة

 خدمات التعليم - المالبس واألحذية  -
 المطاعم وخدمات اإلقامة - وغيرها من الوقودالمياه والكهرباء والغاز و المسكن  -

 التأمين والخدمات المالية -  المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية -

 الصحة -
الرعاية الشــخصــية والحماية االجتماعية والســلع  -

 والخدمات المتنوعة
  المواصالت -
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  منتجأسعار ال 2.4.4.3
( ISIC-4رئيســــية اعتمادًا على التصــــنيف الصــــناعي لألنشــــطة االقتصــــادية ) أبواب خمســــةمن  أســــعار المنتج إطار يتألي

 وهي:( UNSD)األمم المتحدة شعبة اإلحصاء في الصادر عن 
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ،الباب د - الزراعة والحراجة وصيد األسماك ،الباب أ -
 وإدارةالصــــــرف الصــــــحي  وأنشــــــطةالمياه  إمدادات ،الباب ه - التعدين واستغالل المحاجر ،الباب ب -

 النفايات ومعالجتها
  الصناعات التحويلية ،الباب ج -

 
 أسعار الجملة  3.4.4.3
 رئيسية وهي: من أربعة أبواب أسعار الجملة إطار يتألي

 التعدين واستغالل المحاجر  -  الزراعة -
 الصناعة التحويلية -      صيد األسماك -

 
 تكاليف البناءأسعار  4.4.4.3
 أبواب رئيسية وهي: طار أسعار تكاليف البناء من خمسةيتألي إ
 أجور وتكاليف العمال - الخامات والمواد األولية    -
 نفقات وتكاليف أخرى  - استئجار المعدات -
  وإشرافيهخدمات مكاتب هندسية  -
 

 تكاليف الطرق  أسعار 5.4.4.3
 أبواب رئيسية وهي:يتألي إطار أسعار تكاليف الطرق من ستة 

 تكاليف تشغيل معدات وصيانة - الخامات والمواد األولية  -
 أجور وتكاليف العمال - أجور مواصالت -
 استئجار المعدات -

 
 أجور وتكاليف متنوعة -

يشبكات الصرف الصحإنشاء تكاليف  أسعار 4.4.36.  
 يتألي إطار أسعار تكاليف شبكات الصرف الصحي من سبعة أبواب رئيسية وهي:

 مناهلال - الحفريات -

 داريةاإلمصاريف ال - مواد الطمم -

 أجور وتكاليف أخرى  - سفلت ومنتجاتهاإل -

  مواسير بالستيك وباطون  -
 

 شبكات المياهإنشاء تكاليف  أسعار 7.4.4.3
 يتألي إطار أسعار تكاليف شبكات المياه من قسمين رئيسيين وهما:

 رئيسية:أواًل: خزانات المياه ويتكون من ستة أبواب 
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 أعمال البناء والدهانات - الحفريات -

 داريةاإلمصاريف ال - الخرسانة -

 متفرقات - الحديد -
 

 ثانيًا: شبكات المياه وتتكون من ستة أبواب رئيسية:
 مواسير بالستيك وحديد - الحفريات -

 داريةاإلمصاريف ال - مواد الطمم -

 أجور وتكاليف أخرى  - سفلت ومنتجاتهاإل -
 

 كميات اإلنتاج الصناعي  8.4.4.3
صــــــناعي لألنشــــــطة االقتصــــــادية رئيســــــية اعتمادًا على التصــــــنيف ال أبواب أربعةمن  كميات اإلنتاج الصــــــناعي إطار يتألي
(ISIC-4 الصادر عن ) األمم المتحدةشعبة اإلحصاء في ((UNSD :وهي 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار  ،الباب د - التعدين واستغالل المحاجر ،الباب ب -
 وتكييف الهواء

الصرف  وأنشطةالمياه  إمدادات ،الباب ه - الصناعات التحويلية ،الباب ج -
 النفايات ومعالجتها وإدارةالصحي 

 
  األوزانحساب  5.4.3

 

 األهمية النسبية ألسعار المستهلك 1.5.4.3
احتســبت األهمية النســبية للســلع والخدمات )أوزان الترجيح( ألســعار المســتهلك باالعتماد على نتائج مســح إنفاق واســتهالك 

 تعكس الســـــــلعة أو الخدمة قيمة اســـــــتهالك أن حيثأســـــــرة.   3,740لعينة من األســـــــر بلغت  2017-2016األســـــــرة عام 
واحتســب بطريقة نســبية ليمثل جزءًا من مائة ألي وهو حجم ســلة المســتهلك.  كما تجدر  ،ســلةالاألهمية النســبية لها ضــمن 

اإلشارة إلى أن اإليجار المقدر للمسكن لم يدخل ضمن احتساب األهمية النسبية لمجموعة المسكن ومستلزماته عند اشتقاق 
 ت الدولية في هذا المجال.األوزان الخاصة بالرقم القياسي ألسعار المستهلك وذلك انسجامًا مع التوصيا

 
 وزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلكالجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل 

 :2017-2016على بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة لعام بحسب أقسام اإلنفاق الرئيسية بناًء 
 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية
 النسبيةاألهمية 

 **J1القدس  قطاع غزة *الضفة الغربية فلسطين
 21.95 32.98 27.79 28.15 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

 6.40 3.89 5.56 5.31 المشروبات الكحولية، والتب 

 4.75 5.18 4.83 4.89 المالبس واألحذية

 11.35 10.15 8.28 9.07 المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود

 4.99 4.11 4.44 4.44 المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية

 1.97 4.27 3.64 3.57 الصحة
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 أقسام اإلنفاق الرئيسية
 النسبيةاألهمية 

 **J1القدس  قطاع غزة *الضفة الغربية فلسطين
 14.39 7.67 16.36 14.26 المواصالت

 5.19 5.03 5.09 5.09 المعلومات واالتصاالت

 1.85 1.72 1.65 1.69 الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة

 2.93 3.49 3.70 3.56 خدمات التعليم

 2.38 2.89 2.84 2.79 المطاعم وخدمات اإلقامة

 5.86 6.36 3.31 4.28 التأمين والخدمات المالية

 15.99 12.26 12.51 12.90 الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة

 100 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار المستهلك
 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  الالبيانات  *
 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات تمثل  **
 .2017 – 2016مقارنة مع  2018باستخدام المستوى العام لألسعار للعام  2018يث االوزان لتعبر عن العام تم تحد

 

الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي ألوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
 :2017-2016واستهالك األسرة لعام  إنفاقبناًء على بيانات حسب المنطقة 

 

 األهمية النسبية المنطقة
 100 فلسطين

 66.09 *الضفة الغربية

 21.27 قطا  غزة

 J1 12.64**القدس 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  اإلسرائيلي ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس تشمل  ال* البيانات          
 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات تمثل **            
 .2017 – 2016مقارنة مع  2018باستخدام المستوى العام لألسعار للعام  2018ديث االوزان لتعبر عن العام تم تح            

 
 األهمية النسبية ألسعار المنتج 2.5.4.3

، 2016- 2015 الزراعي للعام كل من اإلنتاج الزراعي بياناتتم االعتماد على قيم المبيعات من اإلنتاج المحلي بناًء على 
وكذلك جرى االعتماد على إحصــــاءات التجارة الخارجية لمعرفة حجم الصــــادرات من  ،2017واإلنتاج الصــــناعي خالل عام 
المستهلكة محليًا إضافة إلى المنتجة و األوزان الالزمة لكل من السلع  احتسابوجرى  ،2017السلع المنتجة محليًا خالل عام 

.  وبحســب التوزيع النســبي للســلع من تلك الســلع القيمة اإلجمالية للمبيعاتنســبة إلى للخارج  المصــدرةالمنتجة محليًا و الســلع 
والمصــــــدرة  محلياً  % للســــــلع المنتجة10%، مقابل 90المنتجة محليًا بلغت نســــــبة الســــــلع المنتجة والمســــــتهلكة محليًا حوالي 

 للخارج.  
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المنتج وزان الترجيح المساااتخدمة في عمليات احتسااااب الرقم القياساااي ألساااعار الجدول التالي يعرض التوزيع النسااابي أل 
 :2017باعتماد بيانات 

 

 األبواب الرئيسية
 األهمية النسبية

 اإلجمالي المصدر المحلي
 31.91 12.72 34.06 الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

 1.23 2.50 1.09 التعدين واستغالل المحاجر

 54.73 78.20 52.09 التحويلية اتالصناع

 10.45 0.00 11.62 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 1.68 6.58 1.14 إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار المنتج

 .2017 مقارنة مع 2018ام لألسعار للعام باستخدام المستوى الع 2018يث االوزان لتعبر عن العام تم تحد  
 

 األهمية النسبية ألسعار الجملة 3.5.4.3
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 ، 2007، وقد تم تحديث هذه األوزان باعتماد بيانات العام 1996

.  وبحسب التوزيع النسبي ك السلعالقيمة اإلجمالية للمبيعات من تلنسبة إلى من الخارج ستوردة محليًا إضافة إلى السلع الم
للسلع المستوردة من الخارج. وتجدر  %40، مقابل %60للسلع المستهلكة بلغت نسبة السلع المنتجة والمستهلكة محليًا حوالي 

اإلشارة إلى أنه في احتساب الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة من الخارج تم االعتماد على أسعار المبيعات 
 محلية للسلع المستوردة ولكن تم ترجيحها باالعتماد على قيمة الواردات من الخارج.ال
 

 وزان الترجيح المساااتخدمة في عمليات احتسااااب الرقم القياساااي ألساااعار الجملةالجدول التالي يعرض التوزيع النسااابي أل 
 :2007باعتماد بيانات 

 

 األبواب الرئيسية
 األهمية النسبية

 اإلجمالي المستورد المحلي
 28.60 12.33 39.53 الزراعة 

 0.14 0.01 0.23 صيد األسماك

 0.94 0.53 1.22 التعدين واستغالل المحاجر

 70.32 87.13 59.02 التحويلية اتالصناع

 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار الجملة

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف البناء 4.5.4.3

تم احتســـــاب أوزان مجموعات التكاليف للمباني الســـــكنية والمباني غير الســـــكنية بالتنســـــيق مع وزارة األشـــــغال باالعتماد على 
، كما اســــــــتخدمت البيانات المتوفرة للمشــــــــاريع اإلســــــــكانية خالل العام 2007بع  المشــــــــاريع التي نفذتها الوزارة خالل عام 

، ومن ثم تم توزيع تكاليف المباني المذكورة على مجموعات التكاليف الواردة والخاصــة بالمجلس الفلســطيني لتســكان 2007
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ليضــاف إليها أيضــًا تكاليف إنشــاء مباني  2013هذه األوزان باعتماد بيانات العام  ثوقد تم تحديفي اإلطار بشــكل نســبي، 
 .العظم
 

تكاليف وزان الترجيح المساااتخدمة في عمليات احتسااااب الرقم القياساااي ألساااعار الجدول التالي يعرض التوزيع النسااابي أل 
 :2013باعتماد بيانات  البناء

 

 المجموعة الرئيسية
 األهمية النسبية

 مباني العظم المباني غير السكنية المباني السكنية
 69.20 65.60 63.60 الخامات والمواد األولية

 4.30 3.60 4.20 استئجار المعدات 

 23.50 24.90 26.30 أجور وتكاليف عمال 

 0.00 1.20 1.20 نفقات وتكاليف أخرى 

 3.00 4.70 4.70 وإشرافيهخدمات مكاتب هندسية 

 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف الطرق  5.5.4.3

بأنواعها المختلفة بالتنســـيق مع وزارة األشـــغال باالعتماد على بع  المشـــاريع تم احتســـاب أوزان مجموعات التكاليف للطرق 
، ومن ثم تم توزيع تكاليف الطرق المذكورة على مجموعات التكاليف الواردة في اإلطار 2008التي نفذتها الوزارة خالل عام 

 بشكل نسبي.
 

تكاليف عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار  وزان الترجيح المستخدمة فيالجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل 
 :2008باعتماد بيانات  الطرق 

 

 المجموعات الرئيسية
 األهمية النسبية

 طرق زراعية
تطوير طرق 

 خارجية
تطوير طرق 

 بلدية
صيانة طرق 

 بلدية
صيانة طرق 

 خارجية
الوزن العام 
 لتكاليف الطرق 

 60.63 66.10 63.70 62.70 60.60 36.90 الخامات والمواد األولية

 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 أجور مواصالت

 17.75 13.50 17.50 13.50 14.00 45.00 استئجار معدات

 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 تكاليف تشغيل معدات وصيانة

 9.92 11.40 8.80 9.80 11.40 7.10 أجور وتكاليف عمال

 7.50 5.00 6.00 10.00 10.00 5.00 أجور وتكاليف متنوعة

 100 100 100 100 100 100 الرقم القياسي ألسعار تكاليف الطرق 

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي 6.5.4.3

تم احتســـاب أوزان مجموعات تكاليف إنشـــاء شـــبكات الصـــرف الصـــحي بالتنســـيق مع اتحاد المقاولين الفلســـطينيين باالعتماد 
، ومن ثم توزيع تكاليف إنشــــاء شــــبكات 2009المشــــاريع التي نفذها المقاولون المســــجلون في االتحاد خالل عام  على بع 

 الصرف الصحي المذكورة على مجموعات التكاليف الواردة في اإلطار بشكل نسبي.
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تكاليف وزان الترجيح المساااتخدمة في عمليات احتسااااب الرقم القياساااي ألساااعار الجدول التالي يعرض التوزيع النسااابي أل 
 :2009إنشاء شبكات الصرف الصحي باعتماد بيانات 

 

 األهمية النسبية المجموعات الرئيسية
 15.00 الحفريات

 20.00 مواد الطمم

 7.00 اإلسفلت ومنتجاته

 25.00 مواسير بالستيك وباطون 

 8.00 أجور وتكاليف أخرى 

 20.00 المناهل

 5.00 المصاريف اإلدارية

 100 الرقم القياسي ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

 
 األهمية النسبية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه 7.5.4.3

باالعتماد على بع  تم احتســــاب أوزان مجموعات تكاليف إنشــــاء شــــبكات المياه بالتنســــيق مع اتحاد المقاولين الفلســــطينيين 
، ومن ثم توزيع تكاليف إنشاء شبكات المياه المذكورة 2009المشاريع التي نفذها المقاولون المسجلون في االتحاد خالل عام 
 على مجموعات التكاليف الواردة في اإلطار بشكل نسبي.

 
تكاليف ب الرقم القياساااي ألساااعار وزان الترجيح المساااتخدمة في عمليات احتسااااالجدول التالي يعرض التوزيع النسااابي أل 

 :2009باعتماد بيانات  إنشاء شبكات المياه
 

 األهمية النسبية المجموعات الرئيسية والفرعية
 31.25 المياه خزانات

 2.50 الحفريات

 13.75 الخرسانة  

 10.00 الحديد  

 2.50 أعمال البناء والدهانات

 1.25 متفرقات 

 1.25 المصاريف اإلدارية 

 68.75 المياه شبكات 

 6.2500 الحفريات

 10.00 مواد الطمم

 8.75 اإلسفلت ومنتجاته

 31.25 مواسير بالستيك وحديد

 8.75 أجور وتكاليف أخرى 

 3.75 المصاريف اإلدارية

 100 الرقم القياسي ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه
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 األهمية النسبية لكميات اإلنتاج الصناعي 8.5.4.3
 باالعتماد على، وذلك لكميات اإلنتاج الصناعي تم استخراج أوزان الترجيح المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي

  .2017قيمة اإلنتاج الصناعي والقيمة المضافة لألنشطة االقتصادية من مسح الصناعة للعام 
 

لكميات اإلنتاج عمليات احتسااااب الرقم القياساااي  وزان الترجيح المساااتخدمة فيالجدول التالي يعرض التوزيع النسااابي أل 
 :2017الصناعي باعتماد بيانات 

 

 األهمية النسبية المجموعات الرئيسية
 2.68 التعدين واستغالل المحاجر

 82.98 الصناعات التحويلية

 11.95 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 2.39 وإدارة النفايات ومعالجتهاإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 

 100 الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 .2017 مقارنة مع 2018للعام  للتغير في االنتاجام باستخدام المستوى الع 2018يث االوزان لتعبر عن العام تم تحد
 

  طريقة حساب الرقم القياسي 5.3
( والمعروفة بالترجيح بكميات ســنة األســاس Laspeyres Index) الســبيرتتم عملية احتســاب الرقم القياســي بعتبا  معادلة 

يتم  ، ومن ثم)منســــوب الســــعر( يتم حســــاب الرقم القياســــي لكل ســــلعة وحســــب الصــــيغة المذكورة، )المناســــيب المرجحة(. 
لكل مجموعة إلى أن نصـــل إلى حســـاب الرقم  احتســـاب المتوســـط الهندســـي للمناســـيب ويتم ترجيحها بكميات ســـنة األســـاس

 القياسي العام.
 

سنة أساس عند البدء باحتساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك، حيث تم تركيب الرقم القياسي لكل  1996تم اعتماد سنة 
ألســــاس لتصــــبح ســــنة ا المركزي لتحصــــاء الفلســــطيني بتحديث، وقد قام الجهاز J1 من الضــــفة الغربية وقطا  غزة والقدس

بداًل من  2010ســـنة األســـاس لتصـــبح  حديثتم ت 2014مطلع العام  ومع ألســـعار المســـتهلك، 1996بداًل من ســـنة  2004
تم احتســـــاب األرقام في حين   .2010بداًل من  2018تم تحديث ســـــنة األســـــاس لتصـــــبح  2019، ومع بداية العام 2004

، 2007فيما بعد لتصبح  ، حدثت1996حيث اعتمدت سنة األساس لة القياسية على مستوى فلسطين لكل من المنتج والجم
، وفي الوقت 2007بداًل من  2011ســـنة األســـاس للرقم القياســـي ألســـعار المنتج لتصـــبح  تحديثتم  2012ومع بداية العام 

األساس لكٍل من تم تحديث  2016نفسه تم اعتمادها كسنة أساس للرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي، ومع مطلع العام 
تم تحديث ســنة  2019ومع بداية العام ، 2015الرقم القياســي ألســعار المنتج وكميات اإلنتاج الصــناعي ليصــبح كانون أول 

كأســــــاس في  2007وفيما يخص الرقم القياســــــي لتكاليف البناء فقد تم اعتماد شــــــهر كانون أول ، 2018األســــــاس لتصــــــبح 
فترة األســـاس لتصـــبح  قياســـي لمباني العظم كما تم تحديث تم اســـتحداث رقم 2014 حســـاب الرقم القياســـي، ومع مطلع العام

كأســــاس في حســــاب الرقم القياســــي  2008في حين تم اعتماد شــــهر كانون أول   .2007بداًل من شــــهر كانون أول  2013
اعتماد شهر كانون ثاني لتكاليف الطرق، وفيما يخص الرقم القياسي لتكاليف إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي فقد تم 

 كأساس في احتساب الرقم القياسي. 2010
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 الميدانية  العمليات 6.3
تم تنفيذ عملية جمع البيانات والتنســـــــــيق ميدانيًا وفق الخطة المعدة لذلك، باإلضـــــــــافة إلى إعداد التعليمات والنماذج واألدوات 

 الالزمة للعمل الميداني.  
 

 التدريب والتعيين 1.6.3
 اختيار فريق العمل الميداني العامل على مسوح األسعار ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات التالية:تم 

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

افة األمور الفنية والميدانية، تلقى دورة تدريبية كاملة )نظرية وعملية( لتوضيح كارة إلى أن فريق العمل الميداني اإلشكما تجدر 
كما يخضع الباحث لمراقبة إدارة المشرو  ومشرف المسح لمدة أسبو  كامل  تم اختيار من اجتاز منهم اختبار التقييم بنجاح. و 

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

 جمع البيانات 2.6.3
تجمع بيانات األسعار عن طريق المقابالت الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين وذلك من محالت وأسواق البيع 

ع األقمشة والمالبس، والمطاعم، ومؤسسات الخدمات العامة والمدارس بالتجزئة مثل البقاالت، والسوبر ماركت، ومحالت بي
حيث تم تصميم استمارة الكترونية  الخاصة واألطباء، باإلضافة إلى محالت البيع بالجملة والمصانع المنتجة في فلسطين. 

خاصة باألسعار للمسوح المختلفة تجمع  (GPSونظام تحديد الموقع العالمي ) (GISمدعومة بنظام المعلومات الجغرافية )
باستخدام  J1 القدسزالت عملية جمع البيانات في في الضفة الغربية وقطا  غزة في حين ما  (التابلت) األجهزة اللوحيةبواسطة 

 االستمارة الورقية.
 

للمدينة الواحدة بحيث تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، وقد روعي توزيع هذه المصادر 
تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنو  مستوياتها.  فمثاًل تم أخذ أسعار الخضار من األسواق الشعبية إضافة إلى 

 المعارض المتخصصة في مناطق مختلفة في المدينة.
 

، فقد تم استبدال عملية جمع 2020خالل العام  وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره 19 –كورنا  فيروسعلى أثر انتشار 
الجمع عبر الهاتي والمواقع  إلىمن منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني  لكافة مسوح األسعار واألرقام القياسيةالبيانات 

 االلكترونية لمنافذ البيع في مختلي المحافظات الفلسطينية.
 

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

مصادر داخل المدينة على تم توزيع هذه التسعيرات للسلعة الواحدة على مدار الشهر، وذلك بتوزيع زيارات الكما   تداولها.
ر والفواكه، فعن أسعارها أربعة أسابيع، ليتم رصد األسعار للسلعة الواحدة في فترات مختلفة من الشهر.  أما بخصوص الخضا

 من كل أسبو . ، والخميسالثالثاء أيام األحد،تجمع 
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أما فيما يخص أسعار المنتج وفيما يتعلق بأسعار الجملة فيتم جمع تسعيرة واحد لكل سلعة بشكل ربعي من المدن المختارة، 
فيما تم تطوير عملية جمع للسلع الصناعية فيتم جمع تسعيرة واحدة لكل سلعة يتم إنتاجها بشكل شهري من المدن المختارة، 

لتصبح من أكبر المزار  المختارة النباتية والحيوانية  2019أسعار المنتج مع نهاية العام بيانات الجزء المتعلق بالزراعة ضمن 
سبو  أأربع مرات في الشهر من المزار  المختارة، بحيث يغطى كل السلع الزراعية أسعار تجمع  وعن طريق الهاتي، بحيث

 .نباتية والحيوانية على مدار الشهرلتغطية كافة التسعيرات المطلوبة للسلع ال ة من المزار بمجموعة مختلف
 

لكل سلعة على مدار الشهر من محافظات  مراتلتجمع ثالث تكاليف البناء سعار القياسي أل الرقمكما تم توزيع سلع وخدمات 
 شهرياً تسعيرة واحدة تجمع فالطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الضفة المختلفة، فيما أن األرقام القياسية ألسعار تكاليف 

من  من محالت مختصة لبيع تلك السلع باإلضافة إلى شركات التعهدات التي تختص بتنفيذ تلك المشاريع حسب اختصاصها
 . محافظات الضفة المختارة

 
منشأة اقتصادية بحيث يشتمل مجتمع الهدف على  345وبخصوص بيانات كميات اإلنتاج الصناعي فيتم جمعها من خالل 

وخصوصًا المؤسسات التي لها أهمية  دفة للربح التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا ضمن قطا  الصناعةجميع المؤسسات الها
 أو الهاتي  اقتصادية كبيرة بحيث يتم استيفاؤها من قبل أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية بأسلوب المقابلة الشخصية

 وبواسطة الباحثين المؤهلين والمدربين على مفاهيم استمارة المسح.
 

ويستفيد طاقم العمل الميداني لمسوح األسعار من كافة الوثائق الموجودة في ملي المسح كرسالة المسح، أهداف المسح، أهمية 
 األسعار واألرقام القياسية. مؤشراتجمع بيانات األسعار، استخداماته، ومدى فائدة المجتمع الفلسطيني من 

 
 اإلشراف والتدقيق الميداني 3.6.3

العمل الميداني من منســــــــــــــق للعمل الميداني ومدراء المكاتب في المحافظات وفرق ميدانية، وقد وفر الجهاز يتشــــــــــــــكل فريق 
مكاتب في كافة المحافظات وذلك لما تتطلبه مهمة اإلشــــراف والمتابعة والتدقيق لمختلي فعاليات المشــــرو  وجود مكاتب في 

ســــــــــــــتخدامها كمركز لتجمع أفراد الفرق العاملة في الميدان قبل المحافظات تكون قريبة من مختلي مناطق العمل بحيث يتم ا
وبعد االنتهاء من العمل اليومي، حيث تتم عملية اســــــــــــــتالم وتســــــــــــــليم أدوات العمل المختلفة وتعبئة النماذج وكتابة التقارير 

 ومراجعة وتدقيق حصيلة العمل اليومي.
 

ات ميدانية شهرية دورية مع فريق العمل الميداني من أجل فحص كما يقوم منسق العمل الميداني في كل محافظة بتنفيذ زيار 
كما تقوم إدارة المشرو  مع اللجنة الفنية  سير العمل وإبالغ إدارة المشرو  بأي مستجدات طارئة في الميدان من أجل حلها. 

ن قدرة الباحث على بتنفيذ زيارات ميدانية بشــــــــــكل ربعي دوري في كافة المحافظات من أجل فحص ســــــــــير العمل والتحقق م
، اســـــتيفاء االســـــتمارة، تدقيق البيانات ومراجعتها، وكتابة )التابلت( التعريف بنفســـــه، أهمية المســـــح، اســـــتخدام األجهزة اللوحية

 تقارير زيارة ميدانية بذلك من أجل المتابعة على كافة التوصيات الناتجة عن الزيارة الميدانية.

 

 التدقيق المكتبي والترميز 4.6.3
ستمارات مسوح األسعار واألرقام القياسية ترمز مسبقًا من قبل إدارة المشرو  باالعتماد على التصنيفات اإلحصائية الدولية ا

المختلفة الخاصــة بكل مســح، فبعد قيام الباحث بجمع بيانات األســعار وإرســالها الكترونيًا يتم مراجعة وتدقيق البيانات مكتبيًا 
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يتم االطال  على تقارير االنجاز بشـــــــكل يومي وأســـــــبوعي، كما يتم ســـــــحب تقارير األســـــــعار  من قبل إدارة المشـــــــرو  بحيث
التفصيلية على مستوى مصدر البيانات ومراجعتها بشكل يومي، وفي حال كان هناك أي مالحظة يتم الرجو  ميدانيًا للباحث 

 حيح أو تأكيد المعلومة.من أجل تص المصدرمن أجل التحقق من صحة البيانات واالتصال هاتفيًا بصاحب 
 

 البيانات  معالجة 7.3
 

 برنامج اإلدخال وقواعد التدقيق 1.7.3
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, CSS3كل من )
 

 والمدعومةفان االســـــــتمارة المحوســـــــبة الكترونيًا  وعليه في جمع بيانات األســـــــعار )التابلت( ســـــــتخدام األجهزة اللوحيةكما تم ا
والمحملـة على البرنـامج الخـاص بـالمســــــــــــــح يتم ( GPSونظـام تحـديـد الموقع العـالمي )( GISبنظـام المعلومـات الجغرافيـة )

الميداني، بحيث تم وضــــــــع مجموعة من قواعد التدقيق اآللي على مســــــــتوى الســــــــلعة لكل  جمعها وإدخالها من خالل الباحث
 برنامج وهي:

يتم مقارنة السعر المدخل من قبل الباحث لتلك السلعة مع المدى السعري الذي تم تحديده لكل سلعة بحيث تم تحديد  -
  من القيمة الدنيا أو أعلى من القيمة العليا.قيمة دنيا وقيمة عليا للسعر، بحيث ال يقبل البرنامج أي سعر مدخل أقل 

يظهر للباحث نافذة مفادها بأن الســعر المدخل أقل من الحد األدنى للســعر أو الســعر المدخل أعلى من الحد األعلى 
 للسعر.

يتم مقارنة الســـــعر المدخل من قبل الباحث مع الســـــعر الذي تم إدخاله في الشـــــهر الســـــابق مباشـــــرة بحيث ال يتجاوز  -
بة التغير المســــموح بها للســــعر على مســــتوى تلك الســــلعة، بحيث يظهر للباحث نافذة مفادها بأن الســــعر المدخل نســــ

 تجاوز النسبة المسموح بها للتغير.

يتم مقارنة السعر المدخل من قبل الباحث مع متوسط سعري لتلك السلعة بحيث ال يتجاوز نسبة التغير المسموح بها  -
لعة، بحيث يظهر للباحث نافذة مفادها بأن الســـعر المدخل تجاوز النســـبة المســـموح بها للســـعر على مســـتوى تلك الســـ

 للتغير.

 
ال يقبل البرنامج أي ســــــــــــــعر خاطظ مدخل في حال ظهور إحدى النوافذ التي ذكرت أعاله، وبالتالي يقوم الباحث بالتأكد من 

أثناء  األخطاء والحد منها بشـــــكل كبير في الميدانالســـــعر مرة أخرى والتصـــــحيح مباشـــــرة على البرنامج، وعليه يتم اكتشـــــاف 
 .جمع البياناتعملية 

 
 تنظيف البيانات 2.7.3
من قبل من كافة المحافظات يتم تدقيق ومراجعة هذه البيانات  ، الكميات، القيمعملية جمع بيانات األسعاراالنتهاء من بعد 

 من خالل:إدارة المشرو  
  مصادر أخرى  من مصادرها عبر الزمن ومعمراجعة منطقية لهذه األسعار وذلك بالمقارنة مع أسعار السلعة نفسها

 ومحافظات أخرى وعند اكتشاف خطأ أثناء المراجعة المنطقية يتم التأكد ميدانيًا من السعر.
  العام لجميع المحافظات.مراجعة حسابية حيث تتم مراجعة متوسط أسعار السلعة داخل المحافظات والمتوسط 
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 .مراجعة ميدانية لعينة من األسعار للسلع التي تم جمعها 

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

 الكمية أو القيمة.

 

 استخراج النتائج 3.7.3
بعد االنتهاء من مراجعة البيانات وتدقيقها، يتم سـحب تقرير بمتوسـط السـعر على مسـتوى السـلعة والمنطقة، ليتم إدخال هذا 

ت رياضية تستخدم الحتساب الملي المسحوب فيما بعد على ملي العمليات الحسابية وهو ملي اكسل معرف عليه معادال
تتم عملية احتســـاب الرقم القياســـي بعتبا  معادلة الســـبير والمعروفة بالترجيح بكميات ســـنة األســـاس األرقام القياســـية بحيث 
يتم  ، ومن ثم)منســــوب الســــعر( يتم حســــاب الرقم القياســــي لكل ســــلعة وحســــب الصــــيغة المذكورة، )المناســــيب المرجحة(. 
لكل مجموعة إلى أن نصـــل إلى حســـاب الرقم  دســـي للمناســـيب ويتم ترجيحها بكميات ســـنة األســـاساحتســـاب المتوســـط الهن

 القياسي العام.
 

يتم بعدها جدولة األرقام القياســـــية بحســـــب التبويب المســـــتخدم في كل رقم قياســـــي وبحســـــب المجموعات الرئيســـــية والفرعية 
شـــهرية أو تصـــاغ النتائج على شـــكل بيانات صـــحفية دورية المكونة للرقم القياســـي في جداول معدة خصـــيصـــًا للنشـــر.  ثم 

 سنوية باللغة العربية واالنجليزية معززة بجداول وأشكال بيانية إحصائية.   ربعية أو
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 الفصل الرابع
 

 الجودة
 

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

 الدقة 1.4
بأســلوب العينة، وبالتالي فان هذه األســعار والكميات معرضــة ألخطاء  2020للعام  والقيم الكمياتتم جمع بيانات األســعار، 

 المعاينة وأخطاء غير المعاينة.
 

 المعاينة   أخطاء 1.1.4
تتأثر نتائج المســـــوح بأخطاء المعاينة نظرًا الســـــتخدام العينة في تنفيذ هذه المســـــوح وليس الحصـــــر الشـــــامل لوحدات مجتمع 
الدراســــة، وهذا ما يرجح ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصــــول عليها من خالل البيانات فيما لو تم تنفيذ هذه 

ل احتســاب التباين ألهم الســلع األســاســية الداخلة في مســح أســعار المســتهلك، المســوح باســتخدام الحصــر الشــامل، ومن خال
أشارت النتائج إلى وجود تباين عالي فيها  حيث الخيارو  البندورة،جدًا، ما عدا سلعة  منخف السلع  هذهبأن التباين في  تبين

للســـلع الرئيســـية والنشـــر التباين  احتســـابتم  وقد ،2020ويعود الســـبب في ذلك إلى التذبذب الكبير في أســـعارها خالل العام 
المختلفة، حيث أن هناك  تعلى مســـتوى المناطق الفلســـطينية ألســـباب ذات عالقة بتصـــميم العينة وحســـاب التباين للمؤشـــرا

 صعوبة في النشر على مستوى المحافظة نظرًا لعدم توفر األوزان الالزمة لذلك.
 

 غير المعاينة أخطاء 2.1.4
إدخالها والتي يمكن  ذ المشرو ، خالل جمع البيانات أوفهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفي معاينةغير الخطاء أأما 
 بما يلي: إجمالها

 بدت جميع المصــادر المختارة لهذا العام تعاونًا كبيرًا مع الباحثين الميدانيين حيث لم تظهر أية أ: أخطاء عدم االســتجابة
 حالة رف  هذا العام.

  هذا النو  من األخطاء فقد اتخذت إدارة  لتفاديوالمرتبطة بالمبحوث والباحث ومدخل البيانات: و  االســــــــــــــتجابةأخطاء
 المشرو  مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بتقليلها إلى أدنى مستوياتها وقد تمثلت هذه اإلجراءات:

اف المسح وسرية البيانات المستوفاة، فيما يتعلق بالمبحوث فقد تم تخصيص أكثر من زيارة للمصدر الواحد لشرح أهد .1
 هذه الزيارات لمصادر البيانات ساهمت في تعزيز العالقة والتعاون والتحقق من دقة البيانات.

 البياناتتم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة  فقدفيما يتعلق باألخطاء المرتبطة بالباحث،  .2
 :بما يلي، وقد تمثلت هذه اإلجراءات الميدانخالل عملية جمع البيانات من 

  المؤهـل العلمي والكفـاءة وتقييم البـاحثين، حيـث تم تـدريـب البـاحثين  سن الميـدانيين على أســـــــــــــــاياختيـار البـاحث مت
الميدانين نظريًا وعمليًا على االســــــــــــــتمارة، باإلضــــــــــــــافة إلى اللقاءات التذكيرية التي أجريت مع الباحثين والتعاميم 

 .ية حول المسحالتوضيح
  فقد تم تطبيق قواعد تدقيق وفحص آلي التســــاق البيانات )التابلت( أما البيانات المجموعة بواســــطة األجهزة اللوحية

 على مستوى السلعة.
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 من% و 5علمًا بأن البيانات التي تجمع ورقيًا ويتم إدخالها ال تتجاوز  –فيما يتعلق باألخطاء المرتبطة باإلدخال  .3
 البياناتواتساقها، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة  البياناتجودة  أجل التحقق من

 :بما يلي، وقد تمثلت هذه اإلجراءات المجموعة باستخدام االستمارة الورقية خالل عملية معالجتها وحوسبتها
 على هم بشــــــــــكل كامل تدريباختيار مدخلي البيانات من ذوي االختصــــــــــاص في مجال البرمجة والكمبيوتر وتم  تم

 برنامج اإلدخال.
   من االســــــــــــــتمارات المدخلة للتأكد من قيام المدخل 10تم إجراء إعادة إدخال )فحص بعد اإلدخال( لحوالي %

  % لهذا الفحص.100وكانت النتيجة مطابقة  بعدخالها بشكل صحيح ومطابق مع ما جاء في بنود االستمارة،
   تم اســتالم ملفات بالبيانات المدخلة وتم فحصــها ومراجعتها من قبل إدارة المشــرو ، وذلك قبل الشــرو  باســتخراج

النتائج، حيث قامت إدارة المشــــرو  بمجموعة كبيرة من الفحوص التي تبين منطقية وترابط البيانات، ومن األمثلة 
وص، مقارنة البيانات للشــــهر الحالي مع بيانات الشــــهر الســــابق، ومقارنة البيانات بين المصــــادر، على هذه الفح

 ومقارنة البيانات بين المحافظات.

 
 إجراءات أخرى اتخذتها إدارة المشروع لرفع جودة البيانات 3.1.4

 إعادة تدقيق االستمارات بشكل كامل بعد أن دققت من قبل الباحث. .1
 أخرى لرفع جودة البيانات:إجراءات فنية  .2

 :معالجة الموسمية وتقدير أسعار األصناف غير المتوفرة 
يندرج تحت كل مجموعة عدد من األصــــناف الشــــائعة االســــتعمال في فلســــطين وذلك لحســــاب مناســــيب األســــعار 

ألصناف وذلك واعتبارها ممثلة للسلعة الواحدة داخل المجموعة السلعية.  وبالطبع ال بد من تحديد مواصفات هذه ا
ضـــمانًا لعدم اختالف النوعية أو المواصـــفات عند اســـتيفاء األســـعار، لكن المشـــكلة التي يتم مصـــادفتها أحيانا هي 
عدم توفر أســـــعار لبع  الســـــلع وذلك بســـــبب الموســـــمية والتي غالبًا ما تظهر في الخضـــــروات والفواكه حيث لكل 

مصدر معين أو من كل المصادر ومن المتوقع ظهورها مرة  سلعة موسم معين أو ربما بسبب اختفائها لفترة ما من
أخرى )اختفاء مؤقت(، كذلك هو الحال بالنســبة للمصــادر حيث أن بع  المصــادر تغلق لفترة قصــيرة ألي ســبب 

 من األسباب.
 

وهي عمليــة تقــدير  (Group Relative Methodلــذا يتم معــالجــة مثــل هــذه الحــاالت بطريقــة علميــة تســــــــــــــمى )
لى أســــاس التغير في أســــعار باقي المصــــادر بالنســــبة لنفس الصــــني في حالة عدم توفر صــــني لهذه األســــعار ع

الســـــــلعة في جميع المصـــــــادر.  وأما في حالة إغالق مصـــــــدر بأكمله بصـــــــفة مؤقتة فيتم تقدير جميع أســـــــعار ذلك 
ا المصـــدر، المصـــدر على أســـاس التغير في أســـعار المصـــادر التي تشـــترك في نفس األصـــناف التي تجمع من هذ

ومن الحاالت التي واجهها المســح، األصــناف والمصــادر الخاصــة بالفواكه والخضــروات وكذلك المصــادر الخاصــة 
 بالمالبس والتفصيل.

 

 :معالجة اختفاء أصناف السلع والمصادر 
ثابتة ولكنها ينبغي اإلشــــارة إلى أن ســــلة الســــلع والخدمات التي تم اختيارها والتي أطلق عليها ســــلة المســــتهلك غير 

تتغير عبر الزمن بتغير أنماط وأذواق المســتهلكين.  هذا باإلضــافة إلى ما يســتجد من ســلع جديدة، وعليه ال بد من 
تغيير الســـلع وإيجاد ســـلع بديلة بمنهجية خاصـــة الســـتبدال هذه الســـلع، فعند التأكد من أن بع  أصـــناف الســـلع قد 

اف جديدة مشــــابهة لها من حيث النو  والمواصــــفات، وتتم عملية اختفت بشــــكل نهائي يتم عندها االســــتبدال بأصــــن
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اإلحالل باختيار الصـــــني الجديد الذي له نســـــبة إقبال كبيرة من قبل المســـــتهلكين، ويقدر ســـــعر األســـــاس للصـــــني 
 الجديد باستخدام ثالث طرق إحصائية وهي كالتالي:

 طريقة المقارنة المباشرة: .1

غير بلد المنشــأ لصــني الســلعة مع ثبات مواصــفات الصــني كالوزن والمكونات يتم اســتخدام هذه الطريقة في حالة ت
وعدم وجود تغير في الســــــعر بين الصــــــنفين وفي هذه الحالة يتم اســــــتخدام أســــــاس الســــــلعة المختفية )القديمة( عند 

ح لســـــلة احتســـــاب الرقم القياســـــي للســـــلعة البديلة.  اســـــتخدام هذه الطريقة أدت إلى المحافظة على التمثيل الصـــــحي
 المستهلك الفلسطيني وعدم تأثر المؤشر بتغير منشأ الصني.

 طريقة التداخل الزمني:  .2

هذه الطريقة في حالة توفر أسعار للصني الحالي مع ظهور صني جديد في نفس الفترة بحيث أن صني  متستخد
إلى انخفاض سعره بشكل  السلعة الحالي شارف على االختفاء أو فقد خاصية التمثيل بالنسبة للمستهلك وقد يؤدي

 كبير جدا لذا يتم أخذ الصني 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.سعر السلعة القديمة في الشهر الحالي = 
 

هذه الطريقة أدت إلى مواكبة التطور والتغير للسلع الداخلة في سلة المستهلك الفلسطيني وعكس المؤشر للواقع من 
 خالل إحالل السلع الحديثة محل القديمة.

 

 طريقة الربط الزمني:  .3
تســــتخدم هذه الطريقة في حالة اختفاء صــــني الســــلعة في شــــهر ما وظهور صــــني آخر بديل في األشــــهر الالحقة 
 وبالتالي يستبدل الصني القديم بالصني الجديد ويتم تقدير سعر األساس للصني الجديد باستخدام الصيغة التالية:

10
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 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 = 
 

الطريقة يتم المحافظة على منطقية وجودة الرقم القياســي ألســعار المســتهلك عبر الســالسـل من خالل اســتخدام هذه 
الزمنية، وعدم تأثر قيم البيانات باختفاء صـــني معين من الســـوق وبالتالي عدم انحراف المؤشـــر عن مســـاره بســـبب 

 اختفاء الصني.
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إدارة المشــــــــرو  العديد من الحاالت التي واجهت المســــــــح من خالل الطرق العلمية الســــــــابقة، ومن هذه الحاالت  توقد عالج
 التغير في نوعية األجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية، وكذلك األصناف والمصادر الخاصة بالمالبس واألحذية.

   
 البيانات مقارنة 2.4

وح األسعار المختلفة، مثل المقارنات التي تمت بين مسح أسعار المستهلك مع بيانات تم إجراء بع  المقارنات لبيانات مس
إحصــاءات أســعار المنتج والجملة، وكذلك مع البيانات الخاصــة بالســلع الزراعية التي تتوفر من وزارة الزراعة، باإلضــافة إلى 

ة بشكل شهري، وكانت نتيجة هذه المقارنة مطابقة مقارنة أسعار المحروقات والوقود التي تصدر عن هيئة البترول الفلسطيني
% فيما يخص أســـعار الســـلع الزراعية، وذلك 5% فيما يخص أســـعار المحروقات، بينما كان هناك اختالف ال يتجاوز 100

 يعود ألسباب اختيار العينة. 
 

 المقابلة إعادة 3.4
أو ربعي مع ثبات العينة، وبالتالي ال ينطبق عليها المســــوح الخاصــــة باألســــعار واألرقام القياســــية تنفذ بشــــكل دوري شــــهري 

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

 مالحظات فنية أخرى  4.4
على  هنـاك مجموعة من المالحظـات الفنيـة الهـامة والتي يجـب أخذها بعين االعتبـار عنـد االطال  على هذا التقرير، وهي

 التالي:   والنح
لم يتم حصر المصادر في الريف والمخيمات، بسبب عدم توفر األوزان الترجيحية على مستوى الريف والمخيمات، وتم  .1

، وتم توزيع مصـــــــادر جمع J1 االكتفاء باختيار المصـــــــادر من المدن الرئيســـــــية في الضـــــــفة الغربية وقطا  غزة والقدس
 حافظات فلسطين كالتالي:البيانات على المدن الرئيسية في م

 الخليل.و  بيت لحم، أريحا، ،البيرة، رام هللا نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، الضفة الغربية:
 رفح، دير البلح والنصيرات. ،جباليا، خان يونس، غزة قطاع غزة:

احتالله للضفة الغربية عنوة بعيد إليه  ياإلسرائيل ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس  تمثل: J1 القدس
 .1967 عام

ظهرت بع  حاالت تغير في أنوا  مصــادر البيانات عند التنفيذ الميداني للمســح، مثل تغير نشــاط بع  المصــادر أو  .2
إغالق المصــــــدر بصــــــورة دائمة أو مؤقتة، وقد تم التعامل مع مثل هذه الحاالت من خالل الطرق اإلحصــــــائية العلمية، 

 سلع حسب تغير النوعية أو الكمية بعتبا  التوصيات الدولية.باإلضافة إلى تحديث ال
المعتمدة، فقد تم اعتماد توصــــيات  التصــــنيفاتالبيانات وفق ما نصــــت عليه التوصــــيات الدولية باســــتخدام  تصــــنيفتم  .3

.  أما بالنســبة (COICOP-2018)مجموعات المســتهلك باســتخدام  تصــنيف بشــأن( (SNA-2008الحســابات القومية 
وكميات  ،شـــــبكات المياه والصـــــرف الصـــــحي، الطرق ، تكاليف البناء، الجملةاألرقام القياســـــية ألســـــعار المنتج، لجداول 

 ISIC–4).فقد اعتمدت التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )اإلنتاج الصناعي 

لي تم اســـتثنائه من نتائج مســـح اســـتهالك وإنفاق األســـر عند اشـــتقاق تجدر اإلشـــارة إلى أن اإليجار المقدر للمســـكن الفع .4
األوزان الخاصـة بالرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك وعليه لم يتم تمثيل ذلك في حسـاب الرقم القياسـي ألسـعار المسـتهلك 

 ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته.
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لخارج تم االعتماد على أســـــعار المبيعات المحلية عند احتســـــاب الرقم القياســـــي ألســـــعار الجملة للســـــلع المســـــتوردة من ا .5
 للسلع المستوردة ولكن تم ترجيحها باالعتماد على قيمة الواردات من الخارج.

 
 2020خالل العام في فلسطين  تباين ألهم السلعالحساب 

 (ألسعار بالشيقل اإلسرائيلي)ا
 

 الخطأ المعياري  التقديرات الوصف
95%  فترة الثقة 

 الخطأ النسبي
 الحد األعلى  الحد األدنى

 0333. 13.4723 11.8165 4217. 12.6444 كغم 1 -أمريكا  –أنكل بنز  -أرز حبة طويلة 

 0144. 153.2274 144.8130 2.1428 149.0202 كغم 60 –إسرائيل  –زيرو  –طحين أبي  حيفا 

 0363. 4.0699 3.5290 1377. 3.7995 كغم 1 -محلي   –خبز ابي  كماج 

 0243. 51.4474 46.7559 1.1947 49.1017 كغم 1 -محلي  –لحم عجل طازج 

 0195. 15.3176 14.1866 2880. 14.7521 كغم 1 -محلي –دجاج طازج دون الريش 

 0099. 89.4824 86.0748 8678. 87.7786 كغم 2.5 -فرنسا   –نيدو  -حليب مجفي 

 0387. 17.8132 15.2946 6414. 16.5539 بيضة 30 -محلي –طازجبي  دجاج 

 0075. 31.2243 30.3205 2302. 30.7724 كغم 1 -محلي –زيت زيتون 

 0393. 5.4803 4.6951 2000. 5.0877 كغم 1 -إسرائيل  –موز كبير الحجم 

 0308. 7.9988 7.0878 2320. 7.5433 كغم 1 –إسرائيل  –تفاح احمر 

 0560. 4.2091 3.3756 2123. 3.7924 *كغم  1 -محلي  – بيوت بالستيكيةبندورة 

 0646. 4.3253 3.3518 2479. 3.8385  *كغم 1 –محلي  – بيوت بالستيكيةخيار 

 0254. 2.7756 2.5118 0672. 2.6437 كغم 1 -إسرائيل  -بطاطا حبة متوسطة الحجم 

 0338. 3.6299 3.1782 1150. 3.4041 كغم 1 -هولندا -سكر ابي  ناعم 

 0273. 1.8773 1.6864 0486. 1.7818 كغم 1 -إسرائيل -فيرست تيبل  -ابي  ملح طعام 

 0134. 23.3306 22.1341 3047. 22.7324 سيجارة 20علبة/ –محلي  -امبريال –سجائر 

 0373. 83.2389 71.8661 2.8961 77.5525 كغم 12 -محلي –اسطوانة غاز 

 0103. 5.0881 4.8860 0515. 4.9871 لتر 1 –إسرائيل  –سوالر للتدفئة 

 0139. 5.5737 5.2775 0754. 5.4256 لتر 1 -إسرائيل  -ممتاز  95بنزين 

 0137. 173.5314 164.4679 2.3081 168.9996 غم - محلي –مصنع محليا  21ذهب عيار

 .2020 العام خاللإلى التذبذب الكبير الذي حصل على أسعارها  2020العام  خالل والخيار ،البندورة سلعةمن  كل*يعود ارتفا  الخطأ النسبي في أسعار 
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PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020االسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199670.8468.8369.0570.3270.0170.8970.1970.9671.3271.9171.8971.7273.021996

199775.8673.8374.9774.9075.8674.8775.2676.1276.5176.8176.8176.9777.481997

199880.1078.8578.5777.9877.7678.4478.3878.7779.2280.8083.1084.3184.991998

199984.5485.8384.5984.4483.4183.3783.7284.0083.5783.7385.1685.5487.091999

200086.9087.2287.4687.2686.6886.8986.9286.7785.9686.6086.6786.8487.582000

200187.9787.3487.3987.8388.0787.7287.7987.7787.2588.2188.2088.8589.192001

200292.9989.9790.4691.0592.2892.3093.0193.8793.9994.7794.8994.3594.932002

200397.0895.3595.5397.1997.6097.1497.3496.4796.1197.7097.7798.2698.532003

2004100.0099.5699.8999.48100.0299.4999.3999.4899.5499.8499.96100.96102.392004

2005104.11102.47103.41103.27103.72103.04103.09103.58103.84104.73106.03106.25105.852005

2006108.11106.00106.83107.12107.43108.68108.41108.53108.24109.05108.80108.96109.222006

2007110.12108.13107.94107.61107.80107.44108.57108.61111.37111.98113.38114.09114.482007

2008121.01115.78116.77118.69120.46120.57121.28122.12122.62124.19124.12123.08122.442008

2009124.34121.57121.54122.82122.55123.05123.48124.22125.60126.28126.22127.01127.752009

2010129.00127.83127.48127.44127.50127.60127.90128.50128.89130.68131.36131.50131.362010

2011102.88101.95102.39102.34102.31102.05102.19102.57102.75103.48103.67104.20104.632011

2012105.74105.15105.27105.53105.28105.07104.17104.59106.18107.68107.04106.44106.432012

2013107.56107.63107.12106.59106.49106.59106.98107.25107.65108.14109.02107.94109.322013

2014109.42109.63109.40109.33108.48107.61107.99109.65110.23110.42109.82109.91110.622014

2015110.99110.17109.71110.37111.34110.84110.89110.43110.70112.07112.17111.49111.692015

2016110.75110.96110.67110.72111.03110.49110.74110.81111.20111.31110.30110.21110.522016

2017110.98110.67111.35112.55111.98111.04109.98109.82110.43111.15111.37110.95110.502017

2018110.77110.35110.30110.17110.52110.07111.10111.14111.12111.05111.46111.05110.852018

2019101.58100.07100.02100.88101.74102.18101.69101.88102.20102.54102.22101.90101.662019

2020100.83101.33101.26102.00101.09100.1899.7199.6999.72100.98101.50101.12101.422020

100Chaining Coefficient: 1.1077 Base: Average 2018 = 100 = 2018 بأساس متوسط عام 1.1077: معامل التحويل

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

2020 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في فلسطين، : 1 جدول 

Table 1: Consumer Price Index Numbers in Palestine, 1996 - 2020

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Price and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199669.3866.9468.7470.0168.4168.6468.2069.4469.4370.1470.3670.5371.681996

199774.2272.5273.3773.7274.0873.9973.9174.2674.7875.0775.0274.7475.151997

199877.8876.6776.8076.0375.6576.7376.7376.1276.5378.0680.9081.9582.441998

199982.9483.0182.3982.7381.5881.6881.8482.2682.4882.5483.8584.9885.981999

200085.6086.3386.8385.1684.8184.8585.1985.0184.4785.5085.7285.8187.472000

200187.8486.5787.0487.2387.5286.8986.9587.0387.5889.0688.9689.4789.842001

200293.1890.6391.0691.4393.0591.6392.8793.6394.0794.9095.0994.7095.112002

200397.1995.1796.1197.8398.7597.1197.4496.2096.1797.4897.6998.1898.132003

2004100.0098.83100.0499.65100.9399.7199.0899.05100.2299.6999.78100.60102.422004

2005104.00102.89103.16103.26103.94102.80102.42102.95103.37104.60106.13106.47106.012005

2006109.22107.33107.91108.11108.62109.50109.78109.62108.75110.20109.96110.60110.262006

2007110.04110.00108.57106.72107.01106.63108.13108.60110.35111.18113.46114.80115.012007

2008120.83116.55117.75119.23121.08120.45121.20122.53122.15123.78123.17121.95120.132008

2009121.52118.82118.58119.98119.16119.77120.32121.43122.75123.25123.71124.98125.542009

2010126.67125.56125.24125.11125.14124.94125.18125.59126.47128.68129.15129.40129.582010

2011103.54102.58102.70102.51102.68102.15103.16103.30103.47104.38104.42105.14106.042011

2012107.77106.29106.40106.66106.79106.98105.82106.37108.75111.14110.20108.90108.922012

2013111.11110.17109.33109.02109.17110.22110.50111.22111.53112.42114.20111.84113.672013

2014112.44113.03112.77112.61112.20111.26111.50112.41112.45112.68112.43112.74113.212014

2015113.89112.48111.84112.33114.08113.29114.31113.81113.79115.37115.29115.09114.982015

2016113.80114.24113.60113.47113.17112.42113.04114.21114.96114.73113.87113.73114.162016

2017113.79114.19115.08115.32114.16113.59112.57112.98113.63113.78113.69113.49113.002017

2018114.26113.18113.25113.15113.79114.05115.17115.19114.82114.72114.91114.43114.442018

2019101.81100.16100.33101.21102.32102.18101.83102.15102.48102.75102.53102.20101.592019

2020100.89101.42101.46102.28101.01100.1399.8199.8399.75101.07101.45101.07101.442020

2020 - 1996، *األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 2 جدول 

Table 2: Consumer Price Index Numbers in the West Bank*, 1996 - 2020 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average

100Chaining Coefficient: 1.1426 Base: Average 2018 = 100 = 2018 بأساس متوسط عام 1.1426: معامل التحويل

*Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. .1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

100Chaining Coefficient: 1.2667 Base: Average 2010 = 100 = 2010 بأساس متوسط عام 1.2667: معامل التحويل
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PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBSء 

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199676.3974.0974.3876.4574.7576.2375.1376.4877.3177.9477.7277.5078.751996

199782.5780.1982.2282.0081.7981.1681.3182.5384.1083.8283.4884.0984.201997

199887.4385.4185.7585.3086.0186.1086.0085.9086.6187.8890.9791.1392.071998

199990.9193.0792.1692.2990.0588.8089.8989.9188.9989.7791.6791.3393.051999

200093.6193.3094.8095.8295.9594.5293.5192.8292.1092.4592.4592.8692.702000

200192.6592.9792.8993.7193.1895.1992.7992.2391.7691.2791.2692.5192.092001

200294.5892.9193.5294.1694.5394.4594.0793.9095.4895.7995.8795.5894.672002

200396.9295.5395.2097.0197.4797.3497.5896.4095.9797.0297.0097.9698.562003

2004100.00100.07100.4599.9599.75100.04100.4799.0199.1599.8399.85100.45100.992004

2005102.45101.89102.46101.75102.45101.82101.03101.56101.99103.00103.79103.93103.692005

2006107.20103.56105.16105.82106.56108.14107.63108.45108.47108.35107.90107.78108.552006

2007108.87108.08106.48106.50106.33105.90106.47105.95109.79110.44112.66112.95114.862007

2008124.08115.87117.27120.99123.05124.39125.17125.90126.49128.74127.90126.56126.682008

2009129.57126.87127.93129.15129.09128.78128.64129.00130.48131.04130.26131.45132.152009

2010131.79132.27131.30130.64131.03130.71130.88130.73130.79133.30133.12133.21133.552010

2011100.57101.43102.30101.44100.8799.6499.3799.4999.47100.44100.46100.82101.152011

2012101.06101.39101.59101.90101.87100.9599.97100.03100.38101.69100.77100.43101.712012

2013100.29102.28101.86101.56100.8299.0798.8299.4299.5499.68100.5999.34100.482013

2014103.14103.43103.36103.28101.47100.39101.26104.44105.57104.79102.98102.88103.872014

2015104.97104.18103.96105.77105.71105.53104.10103.86104.64105.98106.05104.55105.282015

2016104.09104.54104.49104.28105.69105.22104.87103.35104.14104.00102.52102.79103.172016

2017104.20103.56103.98106.40106.54104.81103.13102.53102.84104.28104.95103.95103.492017

2018102.81103.87103.59103.07102.74101.78102.31102.77102.08102.87103.27102.82102.492018

2019100.40100.2999.72100.61100.68101.81100.53100.14100.42101.11100.0599.6999.752019

202099.88100.3199.95100.64101.0399.7298.5498.1198.3199.86100.90100.47100.712020

100Chaining Coefficient: 1.0281 Base: Average 2018 = 100 = 2018 بأساس متوسط عام 1.0281: معامل التحويل

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

2020 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في قطاع غزة، : 3 جدول 

Table 3: Consumer Price Index Numbers in Gaza Strip, 1996 - 2020

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

199670.5467.8969.1470.0370.2170.7570.4970.2670.9671.4671.6071.3072.371996

199775.4673.3073.8574.2474.8574.5475.0976.0076.1076.5476.6476.9377.491997

199880.4279.0178.4978.2778.1578.9078.7979.3179.5481.1983.0184.8785.471998

199985.0185.9884.6084.1583.5283.7384.1485.0484.7484.7785.5186.7487.211999

200086.9786.9186.8187.1986.2487.1886.8487.3386.3687.2787.0687.5586.902000

200186.7586.1886.5386.7086.9386.5586.7487.0586.1186.8386.8387.0887.452001

200290.9088.0988.7088.9789.9390.6090.3091.9891.5092.5592.7192.1593.312002

200395.7793.1294.4494.9994.9495.6495.6495.7095.0497.2996.8797.3298.242003

2004100.0098.8998.5698.8699.5499.4799.2699.9399.32100.32100.71101.87103.272004

2005105.10102.09104.28104.40104.32104.04104.60105.08104.94105.83107.32107.37106.992005

2006106.96105.96106.47106.26106.18107.48106.98107.12107.13107.74107.36107.26107.652006

2007110.28106.48106.89107.96108.61108.57110.04110.53112.51112.69112.82113.28113.012007

2008118.13114.42114.91115.24116.89117.33117.96118.67119.56120.52121.16120.61120.332008

2009122.32118.92118.66119.76119.79121.50121.90122.33123.75124.53124.96125.24126.472009

2010128.74126.69126.17126.56126.69127.05127.84129.04129.18130.55131.63131.91131.602010

2011104.13102.69102.83103.67103.66103.68103.76104.30104.61104.77105.02105.26105.382011

2012107.50106.41106.73106.96106.67106.75106.07106.27107.94109.52109.01108.97108.702012

2013109.44109.17108.62107.87107.64108.10109.09109.32110.18110.47110.87110.21111.772013

2014113.65113.92113.75114.04113.62113.16112.80113.59113.38113.67114.12113.49114.262014

2015114.02113.06112.92113.68113.86114.24114.78114.63114.21113.86115.12114.29113.592015

2016112.93111.70111.13112.15111.52111.48113.43113.66113.25114.19114.32114.21114.072016

2017115.39115.23115.64114.83115.53115.33115.00114.85115.39115.71115.81115.62115.702017

2018116.58115.39115.13115.03115.84116.20116.83117.01117.26117.38117.67117.60117.652018

2019101.3799.3798.8899.45100.20102.10102.09102.26102.41102.31102.40102.23102.782019

2020102.13102.57102.43102.79101.61101.20101.14101.65101.95102.40102.75102.51102.532020

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

.Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967 **.1967البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ** 

2020 - 1996 ،**J1  األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس: 4جدول
Table 4: Consumer Price Index Numbers in Jerusalem J1**, 1996 - 2020

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average

100Chaining Coefficient: 1.1658 Base: Average 2018 = 100 = 2018 بأساس متوسط عام 1.1658: معامل التحويل
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PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020األسعار 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 %

98.052.40100.142.12100.940.80101.310.37103.241.90Food and Non-Alcoholic Beveragesالمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

65.296.2270.407.8279.1012.3788.4411.8098.1010.92Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcoticsالمشروبات الكحولية، والتبغ02

0.88101.714.75Clothing and Footwear-0.6697.10-97.354.6098.611.3097.96المالبس واألحذية03

5.64Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-93.632.9597.293.91101.023.84104.373.3198.48المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

05
المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 

الروتينية
95.21-0.0396.441.2998.091.7197.05-1.06100.353.41

Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

83.601.3386.153.0687.621.7095.258.7196.251.05Healthالصحة06

 1.00Transport-2.8699.85-0.74100.86-102.354.78104.602.20103.83المواصالت07

2.10Information and Communication-2.5799.98-0.27102.12-104.830.39105.100.26104.82المعلومات واالتصاالت08

1.7596.962.11Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-0.5594.96-96.001.2197.191.2496.65الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

83.282.1087.835.4793.946.9593.980.0598.664.98Education Servicesخدمات التعليم10

83.075.8986.313.9089.473.6793.524.5295.642.27Resturants and Accomodation Servicesالمطاعم وخدمات االقامة11

1.3396.258.5597.241.03Miscellaneous Goods and Services (12+13)-85.533.9989.865.0688.67(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

Insurance and Financial Services....................التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
....................

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

92.882.8895.462.7897.111.7298.791.73100.201.43Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

2020 - 2011 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 5 جدول 

Table 5: Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

2013

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20142015

Major Groups of Expenditure

20112012
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Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

2.46Food and Non-Alcoholic Beverages-0.70103.333.33100.78-0.97100.00-1.50100.71-101.69المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

1.29101.361.36101.960.59Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcotics-0.72100.00-102.044.02101.30المشروبات الكحولية، والتبغ02

3.33Clothing and Footwear-2.6394.13-4.2597.37-0.16100.00-104.612.85104.44المالبس واألحذية03

0.14100.500.63Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-2.6199.183.41100.000.8399.86-95.91المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

05
المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 

الروتينية
100.510.16100.960.44100.00-0.9598.89-1.1197.90-1.01

Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

0.9799.260.23Health-97.351.1398.921.62100.001.0999.03الصحة06

 1.89Transport-0.6197.51-0.11100.001.0699.39-0.8098.96-99.06المواصالت07

2.55Information and Communication-3.0894.45-1.3698.930.30100.001.0896.92-98.63المعلومات واالتصاالت08

0.3898.501.98100.001.52112.3312.33116.283.51Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-96.59الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

0.17Education Services-1.07101.291.29101.12-0.61100.00-101.713.09101.09خدمات التعليم10

98.502.9998.900.41100.001.11102.332.33103.361.01Resturants and Accomodation Servicesالمطاعم وخدمات االقامة11

97.320.0998.881.60100.001.13104.194.19106.412.13Miscellaneous Goods and Services (12+13)(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

0.48Insurance and Financial Services-0.1699.36-99.84..100.00........التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
........100.00..105.645.64108.752.94

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

0.73Consumer Price Index-0.19101.581.58100.83-0.22100.200.21100.00-99.98الرقم القياسي ألسعار المستهلك

20162017201820192020

Major Groups of Expenditure

2020 - 2011 األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: (تابع) 5 جدول 

Table 5 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

أقسام اإلنفاق الرئيسية

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)

 والصادر عن COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة 13 والذي يتألف من 2019شعبة األمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 لمقارنتها مع مجموعة 13، 12رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات السابقة لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
.COICOP - 1999ضمن التصنيف السابق  (12)السلع والخدمات المتنوعة سابقًا 

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  

issued by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the 

beginning of 2019 which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, 

groups 12, 13 has been merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services 

(12) within the privious classification COICOP - 1999. 
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Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

1.47101.572.62Food and Non-Alcoholic Beverages-95.172.7197.522.47100.463.0198.98المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

66.007.4373.0310.6586.7518.7997.0111.8298.521.56Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcoticsالمشروبات الكحولية، والتبغ02

92.155.3098.076.4298.290.23100.532.28104.794.24Clothing and Footwearالمالبس واألحذية03

7.04Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-91.113.5594.954.2196.842.00106.5310.0199.03المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

05
المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 

الروتينية
90.121.2094.144.4695.501.4495.11-0.4199.264.37

Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

81.133.4986.917.1390.904.5994.223.6595.461.32Healthالصحة06

 1.01Transport-5.0699.05-0.41100.06-102.845.02105.832.91105.40المواصالت07

1.95Information and Communication-2.1599.81-0.81101.79-0.13104.03-105.020.46104.88المعلومات واالتصاالت08

2.7196.043.01Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-0.0594.503.9295.831.4093.23-90.93الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

78.972.8683.515.7686.853.9991.295.1197.636.95Education Servicesخدمات التعليم10

79.768.7884.275.6687.323.6294.598.3395.571.03Resturants and Accomodation Servicesالمطاعم وخدمات االقامة11

3.1794.524.6097.513.17Miscellaneous Goods and Services (12+13)-86.866.5393.327.4490.36(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

Insurance and Financial Services....................التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
....................

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

90.623.5494.324.0897.243.1098.411.2099.681.29Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

2020 - 2011حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: 6 جدول 
Table 6: Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20112012201320142015

Major Groups of Expenditure

61



PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020األسعار 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 %

2.85Food and Non-Alcoholic Beverages-1.73100.000.87104.044.04101.07-0.6899.14-100.88المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

0.21100.001.66100.700.70100.820.12Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcotics-98.580.0698.37المشروبات الكحولية، والتبغ02

3.23Clothing and Footwear-3.0393.84-4.8196.97-1.40100.00-106.541.67105.05المالبس واألحذية03

0.26100.060.32Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-3.2299.583.90100.000.4299.74-95.85المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

05
المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 

الروتينية
100.090.84100.880.79100.00-0.8798.37-1.6397.47-0.92

Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

97.912.5699.421.54100.000.58100.550.55101.030.48Healthالصحة06

 1.96Transport-0.1097.94-0.1399.030.12100.000.9899.90-98.92المواصالت07

3.04Information and Communication-3.0693.99-1.2198.990.39100.001.0296.94-98.61المعلومات واالتصاالت08

0.2998.332.69100.001.70112.5312.53117.214.15Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-95.76الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

0.49101.651.65101.860.21Education Services-0.58100.00-101.073.52100.49خدمات التعليم10

0.06102.072.13Resturants and Accomodation Services-97.251.7698.331.12100.001.7099.94المطاعم وخدمات االقامة11

97.920.4299.391.51100.000.61104.914.91107.262.24Miscellaneous Goods and Services (12+13)(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

1.40Insurance and Financial Services-100.530.5399.13..100.00........التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
........100.00..106.076.07109.413.15

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

0.90Consumer Price Index-0.01100.000.41101.811.81100.89-0.0899.59-99.60الرقم القياسي ألسعار المستهلك

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)

2020 - 2011حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية: (تابع) 6 جدول 
Table 6 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

أقسام اإلنفاق الرئيسية

2016201720182019

 والصادر عن COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة 13 والذي يتألف من 2019شعبة األمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 لمقارنتها مع مجموعة 13، 12رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات السابقة لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
.COICOP - 1999ضمن التصنيف السابق  (12)السلع والخدمات المتنوعة سابقًا 

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  

issued by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the 

beginning of 2019 which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, 

groups 12, 13 has been merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services 

(12) within the privious classification COICOP - 1999. 

.Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

2020

Major Groups of Expenditure
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Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

102.911.08103.510.58103.760.24105.211.40106.311.05Food and Non-Alcoholic Beveragesالمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

0.0274.092.9285.9816.0499.9316.24Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcotics-72.000.4171.99المشروبات الكحولية، والتبغ02

6.5497.593.40Clothing and Footwear-2.6394.38-6.03100.99-1.45103.72-110.38المالبس واألحذية03

3.67Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-3.60101.370.0497.66-102.083.33105.132.98101.34المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

2.92101.003.67102.341.33-2.7697.42-6.20100.35-103.19المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية05
Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

0.89Health-2.9698.290.5497.42-100.591.21100.740.1597.76الصحة06

 4.7998.6315.24Transport-0.9385.58-89.890.6090.730.9489.89المواصالت07

3.01Information and Communication-4.0299.46-0.16102.54-106.390.62107.010.59106.84المعلومات واالتصاالت08

1.1597.670.2198.931.28Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-2.3897.47-0.6398.61-101.01الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

3.01105.831.60Education Services-97.470.45103.686.37107.403.58104.16خدمات التعليم10

0.2596.704.87Resturants and Accomodation Services-1.4292.21-1.1392.44-94.854.2493.78المطاعم وخدمات االقامة11

1.52Miscellaneous Goods and Services (12+13)-3.88101.0818.7799.55-83.422.4588.546.1385.11(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

Insurance and Financial Services....................التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
....................

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

0.76100.332.85102.101.77Consumer Price Index-97.830.5798.300.4897.55الرقم القياسي ألسعار المستهلك

2020 - 2011األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، : 7 جدول 
Table 7: Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20112012201320142015

Major Groups of Expenditure
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Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

Index 

Number

Percent 

Change %

1.15Food and Non-Alcoholic Beverages-0.1398.72-3.4799.87-2.75103.590.20100.00-103.39المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

5.06104.904.90109.104.01Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcotics-0.73100.00-106.116.18105.33المشروبات الكحولية، والتبغ02

4.43Clothing and Footwear-2.45101.131.1396.65-101.123.63102.511.37100.00المالبس واألحذية03

0.34Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-0.2499.42-1.6098.422.42100.001.6099.76-96.09المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

1.46-1.01100.320.3298.86-0.01100.00-1.28101.02-101.03المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل الروتينية05
Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

2.98Health-4.7692.40-2.9596.552.12100.003.5795.24-94.55الصحة06

 0.51101.071.58Transport-1.84100.001.7199.49-100.171.5698.32المواصالت07

1.00Information and Communication-3.0895.95-1.1598.680.37100.001.3496.92-98.31المعلومات واالتصاالت08

0.5999.010.67100.001.00111.5011.50114.272.49Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-98.34الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

4.62Education Services-0.7694.66-3.5399.24-3.22100.00-107.101.20103.65خدمات التعليم10

3.50Resturants and Accomodation Services-2.53100.000.02101.951.9598.38-102.586.0899.98المطاعم وخدمات االقامة11

0.3499.260.05100.000.75102.022.02103.551.50Miscellaneous Goods and Services (12+13)-99.21(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

0.66Insurance and Financial Services-3.4595.90-96.55..100.00........التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
........100.00..104.864.86107.512.53

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

0.52Consumer Price Index-1.34100.400.4099.88-0.84101.360.11100.00-101.25الرقم القياسي ألسعار المستهلك

2020 - 2011األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، : (تابع) 7 جدول 
Table 7 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

أقسام اإلنفاق الرئيسية

2016201720182019

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)

 والصادر عن COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة 13 والذي يتألف من 2019شعبة األمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 لمقارنتها مع مجموعة السلع 13، 12رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات السابقة لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
.COICOP - 1999ضمن التصنيف السابق  (12)والخدمات المتنوعة سابقًا 

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  

issued by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the 

beginning of 2019 which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, 

groups 12, 13 has been merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services 

(12) within the privious classification COICOP - 1999. 

2020

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 %

0.7098.013.87100.372.41Food and Non-Alcoholic Beverages-92.283.1795.022.9794.35المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

63.1410.0970.3111.3580.2714.1789.4511.4494.866.04Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcoticsالمشروبات الكحولية، والتبغ02

0.1899.249.00101.482.25Clothing and Footwear-89.438.7791.211.9891.04المالبس واألحذية03

4.17Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-86.771.9188.902.4594.005.74102.859.4198.55المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

05
المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 

الروتينية
84.494.4286.512.3989.633.6191.341.9097.626.87

Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

0.8987.001.2189.172.5098.5910.56106.177.69Health-85.96الصحة06

 6.50Transport-97.998.37101.683.76101.960.28108.316.23101.27المواصالت07

1.12Information and Communication-0.03103.170.85102.02-0.16102.330.27102.30-102.06المعلومات واالتصاالت08

1.0897.700.88Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-0.0396.85-95.363.2897.952.7197.91الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

78.652.6781.283.3487.707.9089.502.0589.810.35Education Servicesخدمات التعليم10

0.3992.902.54Resturants and Accomodation Services-86.453.1388.502.3790.952.7890.60المطاعم وخدمات االقامة11

6.1189.091.85Miscellaneous Goods and Services (12+13)-89.513.2692.773.6493.160.4287.47(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

Insurance and Financial Services....................التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
....................

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

89.324.1392.213.2393.881.8197.483.8497.800.33Consumer Price Indexالرقم القياسي ألسعار المستهلك

2020 - 2011حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في القدس : 8 جدول 
Table 8: Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

أقسام اإلنفاق الرئيسية

20112012201320142015

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 %

2.1199.080.84100.000.93103.043.04104.030.96Food and Non-Alcoholic Beverages-98.25المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية01

0.83Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcotics-0.78100.640.6499.81-98.884.24100.791.93100.00المشروبات الكحولية، والتبغ02

1.68Clothing and Footwear-7.3991.05-4.7392.61-103.301.80104.971.62100.00المالبس واألحذية03

2.6298.322.44100.001.71100.440.44103.793.34Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels-95.97المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود04

05
المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 

الروتينية
98.921.33100.351.45100.00-0.3599.32-0.6898.56-0.77

Furnishings, Household Equipment and Routine 

Houshold Maintenance

1.62107.168.92Health-2.4398.38-2.07100.00-1.42102.49-104.66الصحة06

 4.63Transport-3.7891.76-4.6397.500.96100.002.5696.22-96.58المواصالت07

2.20Information and Communication-3.4894.40-0.11100.000.9096.52-2.7599.11-99.22المعلومات واالتصاالت08

0.1699.361.85100.000.65112.5612.56115.082.24Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets-97.55الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات األليفة09

94.114.7999.425.64100.000.58103.153.15109.225.89Education Servicesخدمات التعليم10

0.19118.3618.36121.642.77Resturants and Accomodation Services-97.264.70100.193.01100.00المطاعم وخدمات االقامة11

89.530.5095.877.07100.004.31104.554.55107.282.62Miscellaneous Goods and Services (12+13)(13+12)السلع والخدمات المتنوعة 

103.753.75106.382.53Insurance and Financial Services..100.00........التأمين والخدمات المالية12

13
الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 

والخدمات المتنوعة
........100.00..104.844.84107.612.65

Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 

0.9698.972.18100.001.04101.371.37102.130.74Consumer Price Index-96.86الرقم القياسي ألسعار المستهلك

.Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967 **.1967البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ** 

2020 - 2011حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في القدس : (تابع) 8 جدول 
Table 8 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, 2011 - 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

رقم 
المجموعة

أقسام اإلنفاق الرئيسية

2016201720182019

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)

 والصادر عن COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة 13 والذي يتألف من 2019شعبة األمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 لمقارنتها مع مجموعة 13، 12رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات السابقة لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
.COICOP - 1999ضمن التصنيف السابق  (12)السلع والخدمات المتنوعة سابقًا 

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  

issued by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the 

beginning of 2019 which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, 

groups 12, 13 has been merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services 

(12) within the privious classification COICOP - 1999. 

2020

Major Groups of Expenditure
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المواد الغذائية 
والمشروبات غير 

الكحولية

المشروبات 
الكحولية، والتبغ

المالبس 
واألحذية

المسكن والمياه 
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والغاز وغيرها 
من الوقود

المفروشات 
والمعدات المنزلية 
وصيانة المنازل 

الروتينية

المعلومات المواصالتالصحة
واالتصاالت

الترفيه، الرياضة، 
الثقافة، الحدائق 
والحيوانات األليفة

المطاعم خدمات التعليم
وخدمات االقامة

السلع والخدمات 
المتنوعة
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والخدمات المالية
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Narcotics

Clothing 

and 

Footwear

Housing, 

Water, 

Electricity, 

Gas and 

Other 

Fuels

Furnishings, 

Household 

Equipment 

and Routine 

Houshold 

Maintenance

HealthTransport Information 
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Communic-

ation

Recreation, 

Sport, 

Culture, 

Gardens 

and Pets

Education 

Services

Resturants 
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Accomodat-
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Services

Miscellane-

ous Goods 

and 

Services 

Insurance 

and 

Financial 

Services

Personal Care, 

Social 

Protection and 

Miscellaneous 

Goods and 

Services 

Consumer 

Price Index

Percent 

Change 

%

0.02January-101.68101.3495.94100.1299.2399.2599.3295.06111.87100.28104.97106.0297.97108.69101.33كانون ثاني

0.07February-101.67101.4295.3399.9798.7698.9798.8295.12117.96100.28104.33105.9697.88108.64101.26شباط

  103.83101.9294.71100.8598.3299.5098.8295.25116.58100.44103.61106.4299.58108.69102.000.72Marchآذار

0.89April-102.60102.2394.51100.9197.8299.4895.0894.75116.25100.44104.22106.4399.52108.73101.09نيسان

0.91May-100.11101.8694.1399.9897.7399.7294.4994.87116.21100.44103.33106.4899.35108.84100.18أيار

0.47June-98.38101.8394.2599.6997.7099.8194.5294.79116.78100.93103.20106.57100.04108.7499.71حزيران

0.02July-97.86102.1094.0099.7097.2899.4395.7394.52116.78100.93102.90106.6199.96108.8299.69تموز

97.99101.9293.85100.0097.0699.5295.8394.34116.70100.93102.38106.6399.87108.8799.720.03Augustآب

100.75102.2592.89100.6497.3698.9698.7393.66116.30102.70103.07106.62100.04108.80100.981.26Septemberأيلول

102.58102.2792.83100.8397.4298.8498.7693.75116.61102.70102.65106.5599.94108.75101.500.52Octoberتشرين أول

0.37November-101.25102.1693.42100.7498.0398.9398.5393.74116.33102.70102.72106.5099.88108.70101.12تشرين ثاني

100.66102.1993.70102.5498.0498.68101.4893.60116.96100.71102.97106.1298.34108.70101.420.29Decemberكانون أول

2020كانون 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 Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, January - December 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

 والصادر عن شعبة األمم المتحدة، COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات 13 والذي يتألف من 2019لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 COICOPضمن التصنيف السابق  (12) لمقارنتها مع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة سابقًا 13، 12السابقة لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
 -1999.

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  issued 

by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the beginning of 2019 

which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, groups 12, 13 has been 

merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services (12) within the privious 

classification COICOP - 1999. 

Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 

Monthالشهر

الرقم القياسي ألسعار 
المستهلك

نسبة التغير
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Consumer 

Price Index

Percent 

Change 

%

0.17January-101.91100.8295.5199.8298.97100.58100.1595.01112.82100.67101.41106.6696.03109.47101.42كانون ثاني

102.21100.7694.79100.0998.51100.2899.6595.22118.90100.67101.03106.5895.96109.39101.460.04Februaryشباط

  104.80100.8194.09100.5597.77101.3699.4995.21117.09101.19101.15107.3499.15109.50102.280.81Marchآذار

1.24April-102.20100.8294.14101.0597.18101.3596.2494.71116.95101.19101.20107.3199.10109.48101.01نيسان

0.88May-99.82100.8393.9699.5497.30101.4595.6894.34116.78101.19101.38107.3698.95109.58100.13أيار

0.31June-99.14100.8294.2199.1997.33101.4794.6994.26117.82101.45101.98107.44100.69109.2299.81حزيران

98.79100.8393.9499.0496.66101.2595.5493.99118.08101.45103.17107.50100.62109.3299.830.01Julyتموز

0.08August-98.60100.8493.8499.3396.47101.4195.5393.56117.75101.45102.44107.55100.54109.4099.75آب

101.27100.8592.8399.9596.83100.8598.7892.67117.51103.71103.22107.47100.19109.39101.071.32Septemberأيلول

102.77100.8592.42100.1296.92100.5898.6793.02117.46103.71102.75107.44100.10109.38101.450.38Octoberتشرين أول

0.38November-101.16100.8192.97100.4497.86101.0198.5093.03117.32103.71102.28107.44100.05109.40101.07تشرين ثاني

100.22100.8393.38101.5597.82100.77102.3692.86118.00101.94102.83107.0698.12109.42101.440.36Decemberكانون أول

 والصادر عن شعبة األمم المتحدة، لتصنيف COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات السابقة 13 والذي يتألف من 2019المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 - COICOPضمن التصنيف السابق  (12) لمقارنتها مع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة سابقًا 13، 12لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
1999.

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  issued 

by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the beginning of 2019 

which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, groups 12, 13 has been 

merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services (12) within the privious 

classification COICOP - 1999. 

.Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

2020كانون 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 Changes in the West Bank* by Major Groups of Expenditure, January - December 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

الشهر

الرقم القياسي ألسعار Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 
المستهلك

نسبة التغير

Month
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99.88105.0799.1298.9299.7994.4899.3894.75109.7895.41105.91103.7096.47107.44100.310.57Januaryكانون ثاني

0.37February-99.29105.8298.8597.2699.0393.7899.3694.32116.1995.41104.90103.6196.33107.3999.95شباط

  100.65108.8198.5199.6099.8592.9899.5995.12116.0894.49101.24103.5796.52107.23100.640.69Marchآذار

102.24110.7697.4598.8999.9792.9597.5295.00114.8894.49103.88103.6896.42107.45101.030.39Aprilنيسان

1.29May-99.06108.3196.4098.7199.0693.6197.3296.95114.9694.4999.29103.5196.13107.3399.72أيار

1.18June-94.86108.3495.7098.5598.3993.29100.9596.92114.7094.5198.61103.7595.52108.0298.54حزيران

0.43July-93.84110.0295.3098.9698.4892.38101.2596.50113.7294.5194.87103.6395.37107.9298.11تموز

94.48108.8195.6399.3897.9892.23101.2897.02114.1994.5194.96103.4495.22107.7098.310.20Augustآب

98.09110.9695.06100.0898.5491.34103.9696.84113.1295.5594.50103.6696.32107.4799.861.57Septemberأيلول

101.17111.1495.88100.4398.6091.17103.9196.19114.7095.5593.44103.5796.15107.42100.901.04Octoberتشرين أول

0.42November-100.42110.5896.1299.1998.1690.65103.7895.97113.9695.5595.20103.4896.05107.34100.47تشرين ثاني

100.70110.6195.76103.1198.4389.92104.5095.83114.9491.4593.73102.9994.32107.48100.710.24Decemberكانون أول

 والصادر عن شعبة األمم المتحدة، COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات 13 والذي يتألف من 2019لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 COICOPضمن التصنيف السابق  (12) لمقارنتها مع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة سابقًا 13، 12السابقة لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
 -1999.

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  issued 

by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the beginning of 2019 

which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, groups 12, 13 has been 

merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services (12) within the privious 

classification COICOP - 1999. 

2020كانون 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 Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, January - December 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

الشهر

الرقم القياسي ألسعار Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 
المستهلك

نسبة التغير

Month
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Consumer 
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Percent 

Change 

%

0.20January-104.6799.9292.35103.0799.66103.9194.3795.83110.69107.43125.31106.92106.40107.12102.57كانون ثاني

0.13February-104.0999.9291.70103.6099.56105.2993.3795.91116.33107.43123.76106.96106.39107.17102.43شباط

  105.4799.9291.04103.8998.76105.2994.1695.69115.01107.43123.76107.02106.43107.24102.790.35Marchآذار

1.14April-106.1899.9291.10103.3797.77105.2985.9994.54115.11107.43123.76107.06106.42107.30101.61نيسان

0.41May-104.6499.9290.89103.5597.91105.2984.9194.16115.53107.43123.76107.41106.41107.78101.20أيار

0.06June-102.2799.7691.82103.3398.50107.4887.7494.03115.17110.39120.23107.34106.37107.70101.14حزيران

101.9199.7691.98103.3498.47107.4891.9194.02115.46110.39117.67107.51106.37107.94101.650.50Julyتموز

102.7899.7690.61103.4598.54107.8692.6793.97115.70110.39117.18107.72106.36108.22101.950.29Augustآب

104.0499.6889.24104.1398.20108.4893.7293.52115.64110.39119.71107.65106.38108.12102.400.44Septemberأيلول

104.9199.6889.41104.1298.10110.0294.6793.52115.64110.39120.91107.48106.38107.88102.750.34Octoberتشرين أول

0.23November-104.0199.6890.91104.2098.66109.0394.0493.80115.41110.39120.87107.28106.37107.61102.51تشرين ثاني

103.4399.7291.60105.4398.57110.4593.6093.76115.31111.15122.75107.04106.31107.31102.530.02Decemberكانون أول

.Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967 **.1967البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ** 

 والصادر عن شعبة األمم المتحدة، لتصنيف COICOP – 2018تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض من االستخدام 
 مجموعة رئيسية، وألغراض المقارنة مع سلسلة البيانات السابقة 13 والذي يتألف من 2019المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات االستهالكية مع مطلع العام 

 - COICOPضمن التصنيف السابق  (12) لمقارنتها مع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة سابقًا 13، 12لمؤشر أسعار المستهلك تم دمج المجموعتين 
1999.

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose COICOP – 2018  issued 

by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and services consumed at the beginning of 2019 

which consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time series, groups 12, 13 has been 

merged in order to be compared with the previous group; Miscellaneous Goods and Services (12) within the privious 

classification COICOP - 1999. 

2020كانون 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 Changes in Jerusalem J1** by Major Groups of Expenditure, January - December 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

الشهر

الرقم القياسي ألسعار Major Groups of Expenditure  أقسام اإلنفاق الرئيسية 
المستهلك

نسبة التغير

Month
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20192020
Percent 

Change %
20192020

Percent 

Change %

0.90Consumer Price Index-0.73101.81100.89-101.58100.83الرقم القياسي ألسعار المستهلك

2.85FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES-2.46104.04101.07-103.33100.78المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

2.99FOOD-2.64104.43101.31-103.54100.80المواد الغذائية

101.12101.970.84102.19102.670.47Cereals and cereal productsالحبوب ومنتجات الحبوب

1.18Cereals-103.16104.921.70106.31105.06الحبوب

1.07Rice-103.56105.742.10107.11105.96األرز

0.33Long grain rice-0.02100.70100.37-98.8798.85األرز حبة طويلة

1.32Short grain rice-106.13109.513.18109.41107.96األرز حبة قصيرة

1.36Maize (corn)-1.7599.5898.23-99.4997.75الذرة

2.24Other cereals-1.3699.8997.66-100.1898.82حبوب اخرى

2.15Semolina-1.59100.2098.04-100.0598.46السميد

2.42Crushed green wheat-0.7399.2696.85-100.5399.80الفريكة

1.64Flour of cereals-95.7096.180.5087.8186.37دقيق الحبوب

1.64Flour of wheat-95.7096.180.5087.8186.37دقيق القمح

102.28105.363.02105.27111.826.22Wheat flourدقيق القمح البلدي

2.84White flour-95.3195.630.3485.6583.21دقيق أبيض

0.28101.76102.220.45Bread and bakery products-101.31101.02الخبز ومنتجات المخابز

102.77103.110.33102.89103.590.68Breadالخبز

102.73103.060.32102.95103.700.73Bread - kmajخبز كماج

2020، 2019 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،* األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: 13 جدول 

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

2019, 2020

Base Year (2018 = 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

20192020
Percent 

Change %
20192020

Percent 

Change %

الخبز الفرنسي، التوست )انواع اخرى من الخبز 
(األبيض واألسود، خبز البجيت

103.03103.440.41102.46102.720.25
Other breads (French bread, baguette, white or black 

toast)

1.06100.23100.360.13Other bakery products-99.5198.46منتجات المخابز األخرى

1.11Qurshallah-1.86100.6399.52-98.5096.67القرشلة

100.60101.921.30100.90102.561.65Oriental desertsالحلويات الشرقية

 0.3799.4499.870.44Cake,tart,and petitfore-99.1498.77الكيك، الجاتوه، والبتفور

1.90Biscuits-4.23100.0398.13-99.0394.84البسكويت

2.26Breakfast cereals-1.7796.7194.52-96.5794.86حبوب االفطار

2.26Breakfast cereals-1.7796.7194.52-96.5794.86حبوب االفطار

المعكرونة، الشعيرية، المفتول، ومنتجات 
المعكرونة المماثلة

99.1697.94-1.2399.2598.76-0.49
Macaroni, noodles, couscous and similar 

pasta products

المعكرونة، الشعيرية، المفتول، ومنتجات 
المعكرونة المماثلة

99.1697.94-1.2399.2598.76-0.49
Macaroni, noodles, couscous and similar 

pasta products

1.49Macaroni-1.2899.8198.32-100.4099.11المعكرونة

99.5499.910.3899.5099.880.38Noodlsالشعيرية

0.51Burghul-4.7097.2096.71-95.4290.93البرغل

101.97106.714.65104.75109.254.29Other cereal and grain mill products"الشبس"منتجات الحبوب ومنتجات الحبوب االخرى 

Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20192020
Percent 

Change %
20192020

Percent 

Change %

Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

101.97106.714.65104.75109.254.29Other cereal and grain mill products"الشبس"منتجات الحبوب ومنتجات الحبوب االخرى 

الحيوانات الحية واللحوم وأجزاء أخرى من 
الحيوانات البرية المذبوحة

107.82103.08-4.39109.74104.11-5.12
Live animals, meat and other parts of 

slaughtered land animals

0.68102.91103.140.22Meat-101.91101.22اللحوم

0.64103.34103.790.43Fresh meat-102.29101.64اللحوم الطازجة

0.81Frozen meat-2.0899.9599.14-98.5296.47اللحوم المجمدة أو المبردة

5.49liver-4.25100.4994.97-99.5295.29كبد األغنام واألبقار

0.10Other meat preparations-102.56104.011.41100.79100.68منتجات اللحوم االخرى

9.62Poultry-7.34116.22105.04-113.02104.73الدواجن

9.76Fresh poultry-7.45116.65105.27-113.36104.92الدواجن الطازجة

7.09liver-5.25100.7993.65-102.8897.48كبد الدواجن والحبش

0.45101.19103.061.85Other poultry preparations-101.22100.77منتجات الدواجن االخرى

5.31Meat fresh, chilled or frozen-4.61110.30104.44-108.19103.20اللحوم طازجة أو مبردة أو مجمدة

1.34104.06104.150.08-102.22100.85لحوم حيوانات األبقار، طازجة أو مبردة أو مجمدة
Meat of bovine animals, fresh, chilled or 

frozen

1.22104.46104.630.17Fresh bovine meat-102.82101.57اللحم البقري الطازج

0.81Frozen bovine meat-2.0899.9599.14-98.5296.47اللحم البقري المجمد

لحوم الماعز والضأن واألغنام، طازجة أو مبردة أو 
مجمدة

101.11101.780.66100.92101.971.03
Meat of goat, lamb and sheep, fresh, chilled 

or frozen
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20192020
Percent 

Change %
20192020

Percent 

Change %

Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

101.11101.780.66100.92101.971.03Fresh gat meatلحم الغنم الطازج

9.76Meat of poultry, fresh, chilled or frozen-7.45116.65105.27-113.36104.92لحوم الدواجن، طازجة، مبردة أو مجمدة

10.22Fresh chicken-7.74117.96105.91-114.40105.55الدجاج الطازج

2.83Fresh turkey-3.3999.9197.08-100.5797.16الحبش الطازج

اللحوم واألطراف والدم وأجزاء أخرى من تحضيرات 
الحيوانات المذبوحة

102.00101.30-0.69100.7898.90-1.86
Meat, offal, blood and other parts of 

slaughtered animals’ preparations

6.31Pâté, including liver pâté-4.76100.6494.30-101.2296.40الكبد

5.49Bovine and goat liver-4.25100.4994.97-99.5295.29كبد األغنام واألبقار

7.09Poultry liver-5.25100.7993.65-102.8897.48كبد الدواجن والحبش

102.35103.501.13100.83100.970.14Other meat, offals or blood preparationsاللحوم االخرى ومنتجاتها

0.10Other meat preparations-102.56104.011.41100.79100.68منتجات اللحوم االخرى

0.45101.19103.061.85Other Poultry preparations-101.22100.77منتجات الدواجن االخرى

1.12Fish and other seafood-0.3797.4596.36-101.41101.03السمك والمأكوالت البحرية األخرى

1.61Fish, live, fresh, chilled, or frozen-0.8196.5394.97-101.77100.94أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة

1.61Other fish, live, fresh, chilled, or frozen-0.8196.5394.97-101.77100.94أسماك أخرى طازجة، مبردة، أو مجمدة

100.07101.351.2899.8499.930.09Fish preparationsمنتجات األسماك االخرى

100.07101.351.2899.8499.930.09التونة
Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, prepared 

or preserved

97.7197.710.0097.9099.361.49Milk, other dairy products and eggsالحليب ومنتجات األلبان األخرى والبيض

1.20Raw and whole milk-0.7699.9398.72-99.4598.69الحليب الخام
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*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20192020
Percent 

Change %
20192020

Percent 

Change %

Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

1.20Raw and whole milk of cattle-0.7699.9398.72-99.4598.69الحليب الخام والكامل من الماشية

96.8997.470.59101.90104.872.92Other milk and creamانواع أخرى من الحليب والقشدة

96.8997.470.59101.90104.872.92Powdered milkالحليب المجفف

0.15Cheese-1.2298.9098.75-97.1896.00األجبان

0.15Cheese-1.2298.9098.75-97.1896.00األجبان

3.2899.4699.760.30Yellow cheese-95.4692.33الجبنة الصفراء

0.20White cheese-98.5899.120.5498.6198.41الجبنة البيضاء

2.31Triangles cheese-2.0999.4597.15-97.3895.34جبنة المثلثات

0.60Yoghurt and similar products-1.18102.25101.63-102.78101.57اللبن والمنتجات المماثلة

0.60Yoghurt and similar products-1.18102.25101.63-102.78101.57اللبن والمنتجات المماثلة

1.19yogurt-1.58102.67101.45-103.25101.62اللبن

0.05101.19102.070.87Labneh-101.45101.40اللبنة

87.2591.504.8783.3693.6712.36Eggsالبيض

87.2591.504.8783.3693.6712.36Eggs of hen and other birds in shell, freshبيض الدجاج الطازج وغيرها من الطيور

0.21100.31101.160.85Other dairy products-100.62100.41منتجات ألبان أخرى

0.21100.31101.160.85Other dairy products-100.62100.41منتجات ألبان أخرى

6.86Oils and fats-5.96102.0695.06-100.1294.15الزيوت والدهون

7.22Vegetable oils-6.37102.1594.78-100.0993.72الزيوت النباتية

1.19Sunflower-seed and safflower-seed oil-5.2997.8196.65-95.2290.18زيت عباد الشمس

11.66Olive oil-10.20103.5891.50-101.9191.52زيت الزيتون
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

99.69102.012.3399.63101.411.79Corn oilزيت الذرة

100.68103.012.31100.21101.080.87الزبدة والدهون والزيوت األخرى المشتقة من الحليب
Butter and other fats and oils derived from 

milk

100.68103.012.31100.21101.080.87Other fats and oils derived from milkالدهون والزيوت األخرى المشتقة من الحليب

2.68Fruits and nuts-1.29107.79104.90-107.28105.90الفواكه والمكسرات

3.03Fresh fruit-1.21111.13107.76-110.38109.05الفواكه طازجة

1.80Dried fruits-2.09101.97100.13-99.7397.64الفوكه المجففة

1.62Nuts-1.4398.7297.12-99.3797.94المكسرات

 2.27Tinned fruit-1.93100.0097.73-98.9497.03الفواكه المعلبة

108.07120.4511.46108.65123.0113.21Dates, figs and tropical fruit, freshالتمر والتين والفاكهة االستوائية الطازجة

94.06116.6924.0795.87113.8018.71Avocadosافوكادو

116.53131.3212.69116.83136.9717.23Bananasموز

13.92Dates-100.38113.5913.16107.8892.86رطب

6.59Figs-6.66105.9898.99-104.5097.53تين

1.68Mangoes, guavas and mangosteens-3.3498.8297.16-104.22100.75المانجا، والجوافة

9.17Citrus fruits, fresh-11.07138.58125.88-136.42121.33فواكه حمضيات طازجة

20.91Pomelos and grapefruits-21.93140.14110.84-146.02114.00البوملي والجريب فروت

111.15126.3313.66119.86135.2712.86Lemons and limesالليمون والليمون الحامض

15.20Oranges-20.03145.78123.63-149.45119.51برتقال

14.50Tangerines, mandarins and clementines-20.92144.12123.23-151.49119.80المندلينا واليوسفي والكلمنتينا
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

1.46Stone fruits and pome fruits, fresh-95.90100.384.6796.7095.29ثمار وفاكهة طازجة ذات نواه صلبة

90.6999.629.8490.9394.433.85Applesتفاح

0.74Pears and quinces-0.86112.00111.17-113.29112.32الكمثرى والسفرجل

95.9998.913.0494.0696.772.88Apricotsمشمش

19.52Peaches and nectarines-13.08106.4185.64-110.1995.78الخوخ والنكتارين

4.62Plums and sloes-104.95105.340.37108.13103.14البرقوق والجرانق

37.51Berries, fresh-34.6876.4347.76-81.8553.47التوت الطازج

37.51Strawberries-34.6876.4347.76-81.8553.47فراولة

9.20Other fruits, fresh-6.04113.28102.86-111.30104.57الفواكه األخرى الطازجة

20.25Grapes-15.30115.6392.21-113.9196.49عنب

6.61Kiwi fruit-6.47119.39111.49-117.44109.85الكيوي

9.82Cantaloupes and other melons-1.3695.4786.09-106.42104.97الشمام

6.55Watermelons-6.92103.6596.87-106.1698.81بطيخ

4.96Persimmons-8.08152.68145.11-148.51136.51الكاكا

4.49Other fruits, fresh-1.15122.12116.64-115.48114.15"الرمان"الفواكه األخرى الطازجة 

1.80Fruit dried and dehydrated-2.09101.97100.13-99.7397.64فاكهة مجففة

1.80Other dried fruit-2.09101.97100.13-99.7397.64غيرها من الفواكه المجففة

1.87Nuts, in shell or shelled-1.7899.2197.35-100.4398.64المكسرات

1.50Almonds-1.32102.42100.88-102.37101.01لوز

105.25106.581.26100.76101.220.46Groundnutsالفول السوداني
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

2.35Other nuts, in shell or shelled-2.4798.3196.00-99.1996.74المكسرات األخرى مع قشرة

0.77Fruit and nuts ground and other preparations-0.3797.0996.34-96.2095.84مكسرات الفواكه والمكسرات وغيرها

2.27Canned fruit-1.93100.0097.73-98.9497.03فاكهة معلبة

المكسرات والبذور محمصة أو مملحة أو محضرة 
بطريقة أخرى

96.1295.81-0.3297.0196.31-0.73
Nuts and seeds roasted, salted or otherwise 

prepared

6.38-5.25103.2596.66-103.0697.65الخضار والدرنات والبقول
Vegetables, tubers, plantains, cooking 

bananas and pulses

8.50Fresh vegetables-7.15103.9095.07-103.6396.23الخضروات الطازجة

0.09Frozen vegetables-0.3398.9198.83-97.8697.54الخضروات المجمدة

1.55Dried vegetables-93.01102.9210.66101.75100.18الخضروات المجففة

2.62Dried pluses-5.3796.1093.58-98.7393.43البقول المجففة

4.35Potatoes and other tubers-0.09106.53101.89-100.90100.81البطاطس والدرنات األخرى

0.55Caned vegetables and pulses-101.45101.520.06100.4499.89الخضروات المعلبة والبقول

1.40Leafy or stem vegetables, fresh or chilled-7.0596.4095.05-103.0895.82الخضار الورقية أو الجذعية، طازجة أو مبردة

9.41Cabbages-10.5099.5090.13-101.4490.79(الملفوف)الكرنب 

5.5290.6291.380.85Cauliflowers and broccoli-97.9092.49(الزهرة)القرنبيط 

6.23Lettuce and chicory-6.81102.1595.78-105.1798.01الخس

1.13109.29117.587.58Spinach-114.31113.01سبانخ

10.51Fruit-bearing vegetables, fresh or chilled-9.78105.9394.80-106.8596.39خضار فاكهة، طازجة أو مبردة

4.69Chillies and peppers, green-2.04105.77100.81-105.37103.22الفلفل والفلفل األخضر
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11.70Cucumbers and gherkins-8.47106.6994.20-106.6697.63الخيار والفقوس

11.24Eggplants (aubergines)-10.8599.8788.64-102.0190.94الباذنجان

9.91Tomatoes-8.61106.9196.31-104.9895.94البندورة

12.76Pumpkins, squash and gourds-12.32104.2890.98-110.7697.11الكوسا والقرع

9.57Okra-14.46110.5699.98-108.7893.04بامية

4.84Green leguminous vegetables, fresh or chilled-6.8194.8490.25-98.8392.10الخضار البقولية الخضراء، طازجة أو مبردة

3.74Beans, green-5.6497.8394.17-99.6594.03الفاصوليا الخضراء

8.63Soya beans, green-10.7585.7578.35-96.1685.82الفول األخضر

7.25Other vegetables, fresh or chilled-6.80104.5997.01-103.9396.86خضروات أخرى طازجة أو مبردة

95.9097.811.9993.6694.951.37Carrots and turnipsالجزر واللفت

104.13125.5620.59112.23131.5017.17Garlicالثوم األخضر

6.70Onions and shallots-9.83103.8296.87-103.6393.44البصل األخضر

2.63Olives-4.1598.2895.69-98.0193.95زيتون

2.79Green maize (green corn)-2.32101.2898.45-98.5996.30الذرة الخضراء

10.70Other vegetable, fresh or chilled-10.16107.9696.40-107.1796.28الخضروات األخرى، طازجة أو مبردة

4.35Tubers, plantains and cooking bananas-0.09106.53101.89-100.90100.81الدرنات

4.35Potatoes-0.09106.53101.89-100.90100.81بطاطا

2.62Pulses-5.3796.1093.58-98.7393.43البقول

0.06Beans, dry-3.9799.7199.65-99.9495.97الفاصولياء المجففة
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6.61Chick peas, dry-10.0594.8488.57-100.3290.24الحمص المجفف

3.36Lentils, dry-4.3394.1590.98-97.0292.82العدس المجفف

103.62105.281.60104.40107.663.12Other pulsesبقول اخرى مجففة

1.55-93.01102.9210.66101.75100.18الخضروات األخرى المجففة
Other vegetables, tubers, plantains and 

cooking bananas, dried and dehydrated

1.55-93.01102.9210.66101.75100.18الخضروات األخرى المجففة
Other vegetables, tubers, plantains and cooking 

bananas, dried and dehydrate

7.54Dried jew's mallow-3.8788.4681.79-92.7589.17الملوخية المجففة

102.49114.0411.27102.80115.6412.49Dry thymeزعتر جاف

6.60Dry onion-92.97100.908.53101.5594.85البصل الجاف

92.57114.8524.06104.98124.8818.96Dry garlicالثوم الجاف

0.11-0.3398.9898.88-97.8897.56الخضار والدرنات المجمدة
Vegetables, tubers, plantains and cooking 

bananas, frozen

0.11-0.3398.9898.88-97.8897.56الخضار والدرنات المجمدة
Vegetables, tubers, plantains and cooking 

bananas, frozen

0.54-101.42101.490.06100.4199.87منتجات الخضراوات والدرنات والبقول وغيرها االخرى
Vegetables, tubers, plantains, cooking 

bananas and pulses ground and other 

2.09-5.54105.40103.20-99.1593.66دقيق الخضروات والبقول والدرنات
Flour of vegetables, pulses, tubers, plantains and 

cooking bananas

0.48Canned vegetables-101.40101.790.38100.1299.64خضروات معلبة

0.68Preserved olives-0.74101.31100.63-101.86101.10الزيتون المحفوظة

0.2496.2796.950.71Chipped potatoes, frozen-96.9096.67البطاطا المجمدة

0.05Sugar, confectionery and desserts-1.35100.19100.14-98.8797.54السكر والحلويات

1.9799.15103.093.97Other sugar and sugar substitutes-94.7192.84بدائل السكر وسكريات اخرى
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1.9799.15103.093.97Other sugar and sugar substitutes-94.7192.84بدائل السكر وسكريات اخرى

100.08100.580.50100.29102.191.90المربى، هالم الفاكهة، مربى البرتقال والعسل
Jams, fruit jellies, marmalades, fruit purée 

and pastes, honey

100.13101.881.7599.75101.691.94Honeyعسل

0.20100.60102.491.88-100.0599.86المربيات األخرى وهالم والفاكهة ومربى البرتقال
Other jams, fruit jellies, marmalades, fruit purée 

and pastes

الشوكوال والكاكاو والمنتجات الغذائية القائمة على 
الكاكاو

98.1095.47-2.6898.0795.85-2.26
Chocolate, cocoa, and cocoa based food 

products

2.34Chocolate, including white chocolate-2.7397.9795.68-98.0995.41الشوكوالته، بما في ذلك الشوكوالته البيضاء

98.8799.090.22106.04110.964.64Cocoa powderمسحوق الكاكاو

105.51108.552.88106.54107.821.20Ice, ice cream and sorbetالثلج واآليس كريم والشراب

105.51108.552.88106.54107.821.20Ice, ice cream and sorbetالثلج واآليس كريم والشراب

2.02Other sugar confectionery and desserts-2.53100.0398.01-99.5997.07غيرها من الحلويات والسكريات

ال تحتوي على )غيرها من الحلويات والسكريات 
(الكاكاو

99.5997.07-2.53100.0398.01-2.02
Other sugar confectionery and desserts (not 

containing cocoa)

0.16Ready-made food and other food products-0.17100.55100.39-98.9898.82الطعام الجاهز والمنتجات الغذائية األخرى

0.76Baby food-0.44100.4799.71-100.0999.65أغذية األطفال

0.77Baby formula-0.41100.4899.70-100.3099.89حليب األطفال

0.54Homogenized baby food-0.80100.4599.91-97.5796.79أغذية األطفال المجانسة

0.81Salt, condiments and sauces-5.50101.21100.38-100.4194.89الملح والتوابل والصلصات

4.61104.22105.631.35Salt-103.4298.66ملح
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1.59Other sauces and condiments-5.75100.1798.58-99.6193.89الصلصات والتوابل األخرى

97.81100.803.06100.75101.720.96Spices, culinary herbs and seedsالتوابل واألعشاب والبذور

97.81100.803.06100.75101.720.96Spices, culinary herbs and seedsالتوابل واألعشاب والبذور

 0.86Other food products-97.5797.910.3598.4797.63منتجات غذائية أخرى

 0.86Other food products-97.5797.910.3598.4797.63منتجات غذائية أخرى

1.17NON-ALCOHOLIC BEVERAGES-0.4099.6398.47-100.94100.53المشروبات غير الكحولية

2.23Coffee and coffee substitutes-1.9997.9495.76-96.2294.31بدائل القهوة والبن

2.23Coffee and coffee substitutes-1.9997.9495.76-96.2294.31بدائل القهوة والبن

2.23Coffee-1.9997.9495.76-96.2294.31قهوة

3.26-2.9999.3196.07-99.7396.74الشاي
Tea, maté and other plant products for 

infusion

3.26-2.9999.3196.07-99.7396.74الشاي
Tea, maté and other plant products for 

infusion

3.26Green tea, leaves-2.9999.3196.07-99.7396.74الشاي األخضر واألوراق

98.5099.360.88100.77101.420.64Waterالمياه المعدنية

98.5099.360.88100.77101.420.64Waterالمياه المعدنية

98.5099.360.88100.77101.420.64Waterالمياه المعدنية

0.66Soft drinks-102.92104.601.6399.8899.22المشروبات الغازية

0.66Soft drinks-102.92104.601.6399.8899.22المشروبات الغازية

0.66Soft drinks-102.92104.601.6399.8899.22المشروبات الغازية

0.76Other non-alcoholic beverages-0.80100.5299.76-103.12102.29"العصائر"غيرها من المشروبات غير الكحولية 
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Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

0.76Other non-alcoholic beverages-0.80100.5299.76-103.12102.29"العصائر"غيرها من المشروبات غير الكحولية 

0.76Other non-alcoholic beverages-0.80100.5299.76-103.12102.29"العصائر"غيرها من المشروبات غير الكحولية 

101.36101.960.59100.70100.820.12المشروبات الكحولية، والتبغ
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND 

NARCOTICS

98.5199.701.2098.4499.631.21ALCOHOLIC BEVERAGESالمشروبات الكحولية

 98.5199.701.2098.4499.631.21Beerالبيرة

 98.5199.701.2098.4499.631.21Beerالبيرة

101.37101.960.59100.71100.820.12TOBACCOالتبغ

 101.37101.960.59100.71100.820.12Tobaccoالتبغ

 101.45102.100.63100.72100.870.15Cigarettesالسجائر

100.02100.020.01100.00100.000.00Local  cigarettesالسجائر المحلية

101.69102.430.73100.90101.090.19Imported cigarettesالسجائر المستوردة

 0.90Other tobacco products-0.88100.3699.46-98.6797.80منتجات التبغ األخرى

3.23CLOTHING AND FOOTWEAR-3.3396.9793.84-97.3794.13المالبس واألحذية

4.12CLOTHING-4.1496.1192.15-96.7192.70المالبس

 4.18Garments-4.1196.0091.98-96.6792.70المالبس الجاهزة

 3.27Garments for men or boys-3.5595.9592.81-97.1193.66المالبس للرجال أو األوالد

 4.57Garments for women or girls-4.5296.4492.03-96.5292.16المالبس للنساء أو الفتيات

 11.06Garments for infants (0 to under 2 years)-8.3287.4877.81-87.3880.11( إلى أقل من سنتين0من )المالبس للرضع 

 0.70School uniforms-109.47111.421.7899.1198.41الزي المدرسي
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

أصناف أخرى من المالبس واالكسسوارات والمالبس 
(SD)

96.6591.70-5.1397.9094.18-3.80Other articles of clothing and clothing accessories 

 3.80Other articles of clothing-5.1397.9094.18-96.6591.70أصناف أخرى من المالبس

 0.82Cleaning, repair, tailoring and hire of clothing-4.2799.7098.88-98.2994.09تنظيف وتجميل، خياطة وتجهيز المالبس

 0.82Repair, tailoring and hire of clothing-4.2799.7098.88-98.2994.09إصالح وتفصيل واستئجار المالبس

0.25FOOTWEAR-0.6299.9699.71-99.6399.01األحذية

 0.25Shoes and other footwear-0.6299.9699.71-99.6399.01األحذية واألحذية األخرى

 1.35Footwear for men-0.43100.2698.90-99.6799.24األحذية الرجالية

 1.0598.8098.830.03Footwear for women-98.3997.36األحذية النسائية

 0.48100.53100.760.23Footwear for infants and children-100.3799.89أحذية للرضع واألطفال

99.86100.500.6399.74100.060.32المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND 

OTHER FUELS

100.44104.954.49102.75109.076.15ACTUAL RENTALS FOR HOUSINGاإليجار الفعلي للسكن

اإليجار الفعلي المدفوع من قبل المستأجرين لإلقامة 
الرئيسية

100.44104.954.49102.75109.076.15Actual rentals paid by tenants for main residence 

اإليجار الفعلي المدفوع من قبل المستأجرين لإلقامة 
الرئيسية

100.44104.954.49102.75109.076.15Actual rentals paid by tenants for main residence 

98.4799.100.6499.63101.782.17صيانة وإصالح وأمن المسكن
MAINTENANCE, REPAIR AND SECURITY OF 

THE DWELLING

99.85101.081.24100.34102.131.78مواد لصيانة وإصالح المسكن
Materials for the maintenance and repair of the 

dwelling 

84



PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBSء 

*West Bank*الضفة الغربيةPalestineفلسطين

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20192020
Percent 

Change %
20192020

Percent 

Change %
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Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

99.85101.081.24100.34102.131.78مواد إلصالح صيانة المسكن
Materials for the maintenance repair of the 

dwelling 

0.2398.41101.202.83-96.5096.28خدمات لصيانة وإصالح وأمن المسكن
Services for the maintenance, repair and security 

of the dwelling 

0.2398.41101.202.83-96.5096.28خدمات لصيانة وإصالح وأمن المسكن
Services for the maintenance, repair and security 

of the dwelling 

101.15103.182.0199.08100.981.92إمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن
WATER SUPPLY AND MISCELLANEOUS 

SERVICES RELATING TO THE DWELLING

 100.35101.431.0897.9398.931.03Water supplyإمدادات المياه

 100.35101.431.0897.9398.931.03Water supply through network systemsإمدادات المياه من خالل أنظمة الشبكات

 105.77113.407.22104.06109.395.12Refuse collectionجمع النفايات

105.77113.407.22104.06109.395.12Refuse collectionجمع النفايات

 101.84104.592.70102.81108.245.28Sewage collectionجمع مياه الصرف الصحي

جمع مياه الصرف الصحي من خالل أنظمة 
الصرف الصحي

101.84104.592.70102.81108.245.28Sewage collection through sewer systems 

1.54ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS-1.0399.4497.91-99.3798.35الكهرباء والغاز وغيرها من الوقود

 1.74Electricity-1.13100.0598.31-100.0498.91الكهرباء

 1.74Electricity-1.13100.0598.31-100.0498.91الكهرباء

 1.49Gas-1.0698.0296.56-97.6096.56الغاز

 1.49Liquefied hydrocarbons-1.0698.0296.56-97.6096.56هيدروكربونات مسالة

 3.17Liquid fuels-3.7684.9182.22-86.5083.25الوقود السائل

 3.17Liquid fuels-3.7684.9182.22-86.5083.25الوقود السائل
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أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

 101.81103.591.75101.10102.851.73Solid fuelsالوقود الصلب

101.81103.591.75101.10102.851.73Coal, coal briquettes and peatالفحم، قوالب الفحم والجفت

المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 
الروتينية

98.8997.90-1.0198.3797.47-0.92
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT 

AND ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE

2.44-3.27101.1898.71-100.6397.35األثاث، المفروشات، والسجاد للمنازل
FURNITURE, FURNISHINGS, AND LOOSE 

CARPETS

 2.44Furniture, furnishings and loose carpets-3.27101.1898.71-100.6397.35األثاث والمفروشات والسجاد

2.03Household furniture-3.29101.7999.73-101.2697.93األثاث المنزلي

 5.35Lighting equipment-4.2199.3694.04-98.3994.25معدات اإلضاءة

 5.45Rugs, carpets and furnishings-2.9696.6591.38-95.8192.97البسط والسجاد والمفروشات

0.81100.67101.390.72HOUSEHOLD TEXTILES-98.9298.11المنسوجات المنزلية

 0.81100.67101.390.72Household textiles-98.9298.11المنسوجات المنزلية

 2.37102.89103.790.88Furnishing fabrics and curtains-102.3199.89أقمشة الستائر والستائر

 2.51Bed linen-2.8297.7495.29-94.4391.77أغطية السرير

 0.4699.6899.790.11Table linen and bathroom linen-96.6796.23مناشف الطاولة ومناشف الحمام

 101.86104.072.18101.87105.403.46Other household textilesالمنسوجات المنزلية األخرى

97.0498.241.2393.7894.590.86HOUSEHOLD APPLIANCESاألجهزة المنزلية

96.9098.051.1993.6694.490.89األجهزة المنزلية الرئيسية سواء الكهربائية أم ال
Major household appliances whether electric or 

not

 97.3198.321.0495.3296.250.98Major kitchen appliancesأجهزة المطبخ الرئيسية

 0.1791.1491.450.34Major laundry appliances-95.5695.40أجهزة الغسيل الرئيسية
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Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

 98.14100.392.3094.1094.890.84Heaters, air conditionersالسخانات ومكيفات الهواء

98.03105.908.0294.6298.874.49Cleaning equipmentأجهزة التنظيف

 98.92100.661.7696.7696.890.13Small electric household appliancesاألجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة

 98.92100.661.7696.7696.890.13Other small electric household appliancesاألجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة األخرى

98.6399.961.3597.4598.821.41األوني الزجاجية وأدوات المائدة واألواني المنزلية
GLASSWARE, TABLEWARE AND 

HOUSEHOLD UTENSILS

 98.6399.961.3597.4598.821.41Glassware, tableware and household utensilsاألواني الزجاجية وأدوات المائدة واألواني المنزلية

األواني الزجاجية ، الكريستال ، األدوات الخزفية 
والصينية

98.4198.24-0.1794.6294.27-0.37
Glassware, crystal-ware, ceramic ware and 

chinaware 

 98.77101.052.3199.09101.472.40Non-electric kitchen utensils and articlesأواني وأدوات المطبخ غير الكهربائية

0.03100.13100.510.38-95.6395.61أدوات ومعدات للمنزل والحديقة
TOOLS AND EQUIPMENT FOR HOUSE AND 

GARDEN

0.03100.13100.510.38-95.6395.61األدوات غير اآللية والملحقات المتنوعة
Non-motorized tools and miscellaneous 

accessories 

 0.03100.13100.510.38Miscellaneous accessories-95.6395.61اكسسوارات متنوعة

1.86-1.2199.3197.47-99.1797.96السلع والخدمات لصيانة األجهزة الروتينية
GOODS AND SERVICES FOR ROUTINE 

HOUSEHOLD MAINTENANCE

 1.75Non-durable household goods-1.0299.2297.49-99.2198.20السلع المنزلية غير المعمرة

 1.01Cleaning and maintenance products-0.4099.5698.55-99.2898.89منتجات التنظيف والصيانة

 7.79Other non-durable small household articles-6.8196.5789.05-98.5791.86غيرها من المواد المنزلية الصغيرة غير دائمة

 2.88Domestic services and household services-3.55100.1597.27-98.6595.15الخدمات المنزلية
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 2.88Other household services-3.55100.1597.27-98.6595.15الخدمات المنزلية األخرى

99.0399.260.23100.55101.030.48HEALTHالصحة

2.80MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS-1.2899.0696.29-97.8996.64األدوية والمنتجات الصحية

 3.28Medicines-1.3698.9395.68-97.6696.33األدوية

3.28-1.3698.9395.68-97.6696.33األدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدالنية األخرى
Medicines, vaccines and other pharmaceutical 

preparations 

 0.38100.86103.812.92Medical products-101.03100.65منتجات طبية

0.38100.86103.812.92Treatment devices for personal use-101.03100.65أجهزة المعالجة لالستخدام الشخصي

 0.20100.54102.962.41Assistive products-100.64100.43منتجات مساعدة

0.20100.54102.962.41Assistive products for vision-100.64100.43منتجات مساعدة للرؤية

99.66101.932.28101.47105.754.22OUTPATIENT CARE SERVICESخدمات الرعاية في الخارج

 96.44100.023.7299.95103.033.08Outpatient Dental servicesالعيادات الخارجية خدمات طب األسنان

 96.44100.023.7299.95103.033.08Other outpatient dental servicesخدمات طب األسنان الخارجية األخرى

باستثناء )خدمات رعاية المرضى الخارجيين األخرى 
(األدوية الوقائية وطب األسنان

101.62103.091.44102.25107.164.80
Other outpatient care services (excluding 

preventive and dental) 

باستثناء خدمات )خدمات عالجية وتأهيلية خارجية 
(طب األسنان

101.62103.091.44102.25107.164.80
Outpatient curative and rehabilitative services 

(excluding dental services)

100.96102.421.45100.84104.083.21INPATIENT CARE SERVICESخدمات رعاية المرضى

100.96102.421.45100.84104.083.21Inpatient Curative and rehabilitative servicesخدمات عالجية وتأهيلية للمرضى الداخليين

 100.96102.421.45100.84104.083.21Inpatient Curative and rehabilitative servicesخدمات عالجية وتأهيلية للمرضى الداخليين
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 101.60103.001.38104.28107.603.18OTHER HEALTH SERVICESخدمات صحية أخرى

خدمات التصوير التشخيصي وخدمات المختبرات 
الطبية

101.60103.001.38104.28107.603.18
Diagnostic imaging services and medical 

laboratory services 

خدمات التصوير التشخيصي وخدمات المختبرات 
الطبية

101.60103.001.38104.28107.603.18
Diagnostic imaging services and medical 

laboratory services 

1.96TRANSPORT-1.8999.9097.94-99.3997.51المواصالت

1.40PURCHASE OF VEHICLES-1.54100.2198.80-99.0097.48شراء المركبات

 1.40Motor cars-1.55100.2298.81-99.0197.48السيارات

 1.40New motor cars-1.55100.2298.81-99.0197.48السيارات الجديدة

 1.39Motor cycles-0.1798.3096.93-97.5097.33الدرجات الهوائية

 1.39Motor cycles-0.1798.3096.93-97.5097.33الدرجات الهوائية

6.11-6.2596.3090.42-96.8890.83تشغيل معدات النقل الشخصية
OPERATION OF PERSONAL TRANSPORT 

EQUIPMENT

1.87-1.2499.4597.59-100.1498.89قطع غيار واكسسوارات لمعدات النقل الشخصية
Parts and accessories for personal transport 

equipment 

 9.24Tyres-7.1498.7489.62-98.7291.68اإلطارات

 100.74101.971.2299.81101.701.90Parts for personal transport equipmentقطع غيار لمعدات النقل الشخصية

9.06-9.1194.5886.01-95.4586.76الوقود ومواد التشحيم لمعدات النقل الشخصية
Fuels and lubricants for personal transport 

equipment 

 3.22Diesel-3.7684.9682.22-85.7682.54ديزل

 10.70Petrol-10.1997.4487.02-97.5287.58بنزين

 100.10101.511.41100.36102.191.83Lubricantsزيوت التشحيم
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

100.02102.162.14100.90104.713.77صيانة وإصالح معدات النقل الشخصية
Maintenance and repair of personal transport 

equipment 

100.02102.162.14100.90104.713.77صيانة وإصالح معدات النقل الشخصية
Maintenance and repair of personal transport 

equipment 

100.94101.300.36101.00101.510.50خدمات أخرى تتعلق بمعدات النقل الشخصية
Other services in respect of personal transport 

equipment 

 103.97106.152.10104.19106.201.94Toll facilitiesالخدمات

دروس القيادة واالختبارات والتراخيص واختبارات 
الجدارة للطرق

100.19100.09-0.0999.9799.990.02
Driving lessons, tests, licences, and road 

worthiness tests 

102.14104.011.84103.06104.321.22PASSENGER TRANSPORT SERVICESخدمات نقل الركاب

 102.20104.161.92103.21104.561.31Passenger transport by roadنقل الركاب عن طريق البر

 103.40105.351.89105.89107.091.13Passenger transport by bus and coachنقل الركاب بالحافالت والحافالت

102.03104.001.93102.96104.321.32نقل الركاب بسيارة أجرة وسيارة مستأجرة مع سائق
Passenger transport by taxi and hired car with 

driver 

 2.62Passenger transport by air-1.9996.6894.15-99.5297.55نقل الركاب عن طريق الجو

 2.62Passenger transport by air, international-1.9996.6894.15-99.5297.55نقل الركاب عن طريق الجو، دولي

3.04INFORMATION AND COMMUNICATION-2.5596.9493.99-96.9294.45المعلومات واالتصاالت

7.05-5.9292.0285.53-91.7986.35معدات االتصاالت واإلتصاالت
INFORMATION AND COMMUNICATION 

EQUIPMENT

 8.36Mobile telephone equipment-6.8092.1084.40-91.6385.39معدات الهاتف المحمول

 8.36Mobile telephone equipment-6.8092.1084.40-91.6385.39معدات الهاتف المحمول

 1.32Information processing equipment-0.7898.1996.89-97.5296.77معدات تجهيز المعلومات
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة 
اللوحية

97.5296.77-0.7898.1996.89-1.32Computers, laptops and tablets 

6.16-6.1988.4382.98-88.9283.42معدات استقبال وتسجيل واستنساخ الصوت والرؤية
Equipment for the reception, recording and 

reproduction of sound and vision 

6.16-6.1988.4382.98-88.9283.42معدات استقبال وتسجيل واستنساخ الصوت والرؤية
Equipment for the reception, recording and 

reproduction of sound and vision 

0.17-0.17100.80100.63-100.91100.74خدمات المعلومات واالتصاالت
INFORMATION AND COMMUNICATION 

SERVICES

100.61100.610.00100.82100.820.00Fixed communication servicesخدمات االتصاالت الثابتة

 100.61100.610.00100.82100.820.00Fixed communication servicesخدمات االتصاالت الثابتة

 100.00100.000.00100.00100.000.00Mobile communication servicesخدمات االتصاالت المحمولة

 100.00100.000.00100.00100.000.00Mobile communication servicesخدمات االتصاالت المحمولة

خدمات توفير النفاذ إلى اإلنترنت وخدمات التخزين 
لالنترنت

102.90102.26-0.62102.55101.82-0.71
Internet access provision services and net 

storage services 

خدمات توفير النفاذ إلى اإلنترنت وخدمات التخزين 
لالنترنت

102.90102.26-0.62102.55101.82-0.71
Internet access provision services and net 

storage services 

الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات 
األليفة

112.33116.283.51112.53117.214.15
RECREATION, SPORT, CULTURE, GARDENS 

AND PETS

0.78103.80105.361.50OTHER RECREATIONAL GOODS-102.86102.05غيرها من السلع الترفيهية

 0.78103.80105.361.50Games, toys and hobbies-102.86102.05ألعاب هوايات

 0.78103.80105.361.50Other games, toys and hobbies-102.86102.05ألعاب هوايات أخرى
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

103.87105.011.10104.97107.892.78GARDENS AND PETSحدائق الحيوانات األليفة والحيوانات األليفة

 103.87105.011.10104.97107.892.78Pets and animal related productsالحيوانات األليفة والمنتجات المتعلقة بالحيوانات

 103.87105.011.10104.97107.892.78Products for pets and other household animalsمنتجات للحيوانات األليفة والحيوانات األليفة األخرى

0.03RECREATIONAL SERVICES-0.0998.3698.33-98.4398.34خدمات ترفيهية

0.03Recreational and sporting services-0.0998.3698.33-98.4398.34خدمات ترفيهية ورياضية

0.32Recreational and leisure services-0.3197.7997.48-97.7697.45خدمات ترفيهية

99.78100.120.3499.67100.310.64Sporting services – Practiceالخدمات الرياضية

103.22108.344.96102.54109.496.78CULTURAL SERVICESخدمات ثقافية

 103.22108.344.96102.54109.496.78Photographic servicesخدمات التصوير الفوتوغرافي

 103.22108.344.96102.54109.496.78Photographic servicesخدمات التصوير الفوتوغرافي

101.92102.240.31101.22102.871.63NEWSPAPERS, BOOKS AND STATIONERYصحف، وكتب

 2.35Books-1.03100.8198.44-101.19100.15الكتب

 2.35Educational or text books-1.03100.8198.44-101.19100.15الكتب التعليمية أو النصية

 102.12102.790.66101.35104.393.00Stationery and drawing materialsالقرطاسية ومواد الرسم

102.12102.790.66101.35104.393.00Stationery and drawing materialsالقرطاسية ومواد الرسم

124.17132.276.52125.12133.546.73PACKAGE HOLIDAYSمجموعة العطالت

 124.17132.276.52125.12133.546.73Package holidaysمجموعة العطالت

 124.17132.276.52125.12133.546.73Package holidaysمجموعة العطالت

0.17101.65101.860.21EDUCATION SERVICES-101.29101.12خدمات التعليم
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

0.56-100.40102.902.4999.0498.48الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي
EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY 

EDUCATION 

0.56Early childhood and primary education-100.40102.902.4999.0498.48الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي

4.75Early childhood education-0.6899.7595.01-100.5899.90التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

100.27105.194.9198.55100.872.35Primary educationالتعليم االبتدائي

102.87104.191.28102.36106.363.90SECONDARY EDUCATIONالتعليم الثانوي

102.87104.191.28102.36106.363.90Secondary educationالتعليم الثانوي

102.87104.191.28102.36106.363.90Secondary educationالتعليم الثانوي

1.01-1.05101.02100.01-101.0099.94التعليم الثانوي غير الثانوي
POST-SECONDARY NON-TERTIARY 

EDUCATION

1.01Post-secondary non-tertiary education-1.05101.02100.01-101.0099.94التعليم ما بعد الثانوي غير العالي

1.01Post-secondary non-tertiary education-1.05101.02100.01-101.0099.94التعليم ما بعد الثانوي غير العالي

 0.86102.69103.240.54TERTIARY EDUCATION-101.70100.83التعليم العالي

0.86102.69103.240.54Tertiary education-101.70100.83التعليم العالي

0.86102.69103.240.54Tertiary education-101.70100.83التعليم العالي

 5.42EDUCATION NOT DEFINED BY LEVEL-2.4194.8789.73-98.7696.38التعليم غير محدد بالمستوى

5.42Education not defined by level-2.4194.8789.73-98.7696.38التعليم غير محدد حسب المستوى

 5.42Tutoring-2.4194.8789.73-98.7696.38التدريس

102.33103.361.0199.94102.072.13المطاعم و خدمات االقامة
RESTAURANTS AND ACCOMODATION 

SERVICES

102.41103.390.9699.80101.882.09FOOD AND BEVERAGE SERVING SERVICESخدمات تقديم الطعام والشراب
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

102.41103.390.9699.80101.882.09Restaurants, cafés and the likeالمطاعم والمقاهي وما شابه

102.41103.390.9699.80101.882.09Restaurants, cafés and the like – with full serviceمع الخدمة الكاملة- المطاعم والمقاهي وما شابه 

101.04102.921.85102.30105.132.76ACCOMMODATION SERVICESخدمات اإلقامة

 101.04102.921.85102.30105.132.76Accommodation servicesخدمات اإلقامة

101.04102.921.85102.30105.132.76الفنادق والموتيالت وخدمات اإلقامة المشابهة
Hotels, motels, inns and similar accommodation 

services

1.40INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES-0.48100.5399.13-99.8499.36التأمين والخدمات المالية

1.18INSURANCE-99.2099.250.06100.6499.45التأمين

1.92Insurance connected with health-0.32101.0599.11-98.3398.02التأمين المتصل بالصحة

 1.92Insurance connected with health-0.32101.0599.11-98.3398.02التأمين المتصل بالصحة

101.38102.370.98100.00100.000.00Insurance connected with transportالتأمين المتصل بالنقل

 101.38102.370.98100.00100.000.00Personal transport insuranceالتأمين على النقل الشخصي

1.87FINANCIAL SERVICES-1.71100.2998.42-101.3699.62الخدمات المالية

1.87Other financial services-1.71100.2998.42-101.3699.62الخدمات المالية األخرى

1.87Remittances fees-1.71100.2998.42-101.3699.62رسوم التحويالت

الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 
والخدمات المتنوعة

105.64108.752.94106.07109.413.15

PERSONAL CARE, SOCIAL PROTECTION 

AND MISCELLANEOUS GOODS AND 

SERVICES

1.03PERSONAL CARE-1.3499.5698.53-98.7397.41الرعاية شخصية

األجهزة واألدوات والمنتجات األخرى للعناية 
الشخصية

98.7596.89-1.8999.4397.86-1.58
Other appliances, articles and products for 

personal care
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Table 13 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Palestine and West Bank* by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، * األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في فلسطين والضفة الغربية: (تابع) 13 جدول 

األجهزة واألدوات والمنتجات األخرى للعناية 
الشخصية

98.7596.89-1.8999.4397.86-1.58
Other appliances, articles and products for 

personal care

98.6799.190.52100.01100.870.86صالونات تصفيف الشعر ومحال النظافة الشخصية
Hairdressing salons and personal grooming 

establishments

98.6799.190.52100.01100.870.86Hairdressingتصفيف الشعر

102.82114.7111.57102.96116.1712.84PERSONAL EFFECTSالتأثيرات الشخصية

 105.41125.8919.42104.15125.2320.24Jewellery and watchesالمجوهرات والساعات

 105.41125.8919.42104.15125.2320.24Jewellery and watchesالمجوهرات والساعات

 100.15103.213.06101.61105.884.20Other personal effectsتأثيرات شخصية أخرى

سلع السفر وسلع لألطفال وغيرها من المؤثرات 
الشخصية

100.15103.213.06101.61105.884.20
Travel goods, articles for babies and other 

personal effects

102.51106.814.20105.13113.257.72SOCIAL PROTECTIONالحماية االجتماعية

102.51106.814.20105.13113.257.72Social protectionالحماية االجتماعية

102.51106.814.20105.13113.257.72Child care servicesخدمات رعاية الطفل

 107.11110.603.26107.33110.973.39OTHER SERVICESخدمات أخرى

107.11110.603.26107.33110.973.39Other servicesخدمات اخرى

108.33112.503.85108.33112.503.85Religious servicesالخدمات الدينية

0.17Other services-0.67100.0399.87-99.5098.84خدمات اخرى

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *
1967.

*Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.
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0.52101.37102.130.74Consumer Price Index-100.4099.88الرقم القياسي ألسعار المستهلك

1.15103.04104.030.96FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES-99.8798.72المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

1.09102.20102.680.47FOOD-99.8798.78المواد الغذائية

0.64104.28108.173.73Cereals and cereal products-98.2397.61الحبوب ومنتجات الحبوب

98.1199.121.03108.72115.446.18Cerealsالحبوب

97.7798.951.21110.44118.337.14Riceاألرز

5.79Long grain rice-96.5297.250.76100.2794.47األرز حبة طويلة

103.22106.393.06111.71121.308.59Short grain riceاألرز حبة قصيرة

5.35Maize (corn)-2.62103.7198.16-97.1694.61الذرة

0.0899.87100.931.07Other cereals-101.16101.08حبوب اخرى

1.3899.77100.000.23Semolina-99.7198.34السميد

106.87111.894.70100.62108.097.42Crushed green wheatالفريكة

4.57Flour of cereals-101.39103.702.2894.4190.10دقيق الحبوب

4.57Flour of wheat-101.39103.702.2894.4190.10دقيق القمح

3.16Wheat flour-21.70103.27100.00-85.4766.92دقيق القمح البلدي

4.75White flour-101.60104.182.5493.3988.95دقيق أبيض

3.2799.7499.790.05Bread and bakery products-100.4097.12الخبز ومنتجات المخابز

1.31100.11100.310.20Bread-104.26102.89الخبز

1.62100.00100.000.00Bread - kmaj-104.00102.32خبز كماج

2020، 2019 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية،** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : 14 جدول 

Table 14: Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of Expenditure, 

2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

96



PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020 2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBSء 

**J1**Jerusalem J1القدس Gaza Stripقطاع غزة

نسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسينسبة التغيرIndex Numberالرقم القياسي

20192020
Percent 

Change %
20192020

Percent 

Change %

الخبز الفرنسي، التوست )انواع اخرى من الخبز 
(األبيض واألسود، خبز البجيت

105.57105.840.26101.49104.312.78
Other breads (French bread, baguette, white or black 

toast)

0.20Other bakery products-4.7899.1598.96-97.6092.94منتجات المخابز األخرى

7.8696.91100.003.19Qurshallah-90.3783.26القرشلة

99.52100.130.6199.86100.090.23Oriental desertsالحلويات الشرقية

 1.63Cake,tart,and petitfore-2.14100.9799.32-97.6695.57الكيك، الجاتوه، والبتفور

0.18Biscuits-8.9096.5496.37-97.9389.21البسكويت

1.94Breakfast cereals-101.26101.900.6393.1991.37حبوب االفطار

1.94Breakfast cereals-101.26101.900.6393.1991.37حبوب االفطار

المعكرونة، الشعيرية، المفتول، ومنتجات 
المعكرونة المماثلة

99.0597.25-1.8298.7195.34-3.41
Macaroni, noodles, couscous and similar 

pasta products

المعكرونة، الشعيرية، المفتول، ومنتجات 
المعكرونة المماثلة

99.0597.25-1.8298.7195.34-3.41
Macaroni, noodles, couscous and similar 

pasta products

9.56Macaroni-101.90102.180.2795.3086.19المعكرونة

0.35101.32105.063.69Noodls-99.2098.85الشعيرية

3.54Burghul-8.90104.43100.73-92.7284.47البرغل

86.5687.250.79120.85140.3116.10Other cereal and grain mill products"الشبس"منتجات الحبوب ومنتجات الحبوب االخرى 

86.5687.250.79120.85140.3116.10Other cereal and grain mill products"الشبس"منتجات الحبوب ومنتجات الحبوب االخرى 

Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

الحيوانات الحية واللحوم وأجزاء أخرى من 
الحيوانات البرية المذبوحة

103.66101.91-1.6999.8999.15-0.74
Live animals, meat and other parts of 

slaughtered land animals

5.6199.0399.480.46Meat-99.9894.37اللحوم

0.80Fresh meat-7.4498.5697.77-100.5193.03اللحوم الطازجة

3.19100.00100.000.00Frozen meat-97.0293.93اللحوم المجمدة أو المبردة

3.7792.8595.092.41liver-100.1196.33كبد األغنام واألبقار

2.67107.39126.0717.39Other meat preparations-105.70102.88منتجات اللحوم االخرى

2.53Poultry-105.58105.840.25101.2298.65الدواجن

2.80Fresh poultry-105.73106.160.40100.7997.98الدواجن الطازجة

4.64113.51118.164.10liver-102.5797.81كبد الدواجن والحبش

3.83107.51108.951.34Other poultry preparations-99.7595.93منتجات الدواجن االخرى

1.60Meat fresh, chilled or frozen-1.5799.4997.90-103.68102.05اللحوم طازجة أو مبردة أو مجمدة

2.38-5.7496.5194.22-99.0793.39لحوم حيوانات األبقار، طازجة أو مبردة أو مجمدة
Meat of bovine animals, fresh, chilled or 

frozen

2.55Fresh bovine meat-7.1196.2893.82-100.2193.09اللحم البقري الطازج

3.19100.00100.000.00Frozen bovine meat-97.0293.93اللحم البقري المجمد

لحوم الماعز والضأن واألغنام، طازجة أو مبردة أو 
مجمدة

104.3892.25-11.62101.16102.271.09
Meat of goat, lamb and sheep, fresh, chilled 

or frozen

11.62101.16102.271.09Fresh gat meat-104.3892.25لحم الغنم الطازج

2.80Meat of poultry, fresh, chilled or frozen-105.73106.160.40100.7997.98لحوم الدواجن، طازجة، مبردة أو مجمدة
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

2.81Fresh chicken-106.27107.180.86100.8097.97الدجاج الطازج

3.7693.67100.877.69Fresh turkey-101.0997.29الحبش الطازج

اللحوم واألطراف والدم وأجزاء أخرى من تحضيرات 
الحيوانات المذبوحة

103.3199.87-3.33105.87117.8611.33
Meat, offal, blood and other parts of 

slaughtered animals’ preparations

4.21102.81106.213.31Pâté, including liver pâté-101.3597.08الكبد

3.7792.8595.092.41Bovine and goat liver-100.1196.33كبد األغنام واألبقار

4.64113.51118.164.10Poultry liver-102.5797.81كبد الدواجن والحبش

2.96107.41123.7315.20Other meat, offals or blood preparations-104.14101.06اللحوم االخرى ومنتجاتها

2.67107.39126.0717.39Other meat preparations-105.70102.88منتجات اللحوم االخرى

3.83107.51108.951.34Other Poultry preparations-99.7595.93منتجات الدواجن االخرى

0.50106.07110.243.93Fish and other seafood-105.45104.92السمك والمأكوالت البحرية األخرى

1.43107.53112.774.88Fish, live, fresh, chilled, or frozen-106.17104.65أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة

1.43107.53112.774.88Other fish, live, fresh, chilled, or frozen-106.17104.65أسماك أخرى طازجة، مبردة، أو مجمدة

2.00Fish preparations-101.04106.575.4797.8095.84منتجات األسماك االخرى

2.00-101.04106.575.4797.8095.84التونة
Tunas, skipjack or stripe-bellied bonito, prepared 

or preserved

4.40101.19101.290.10Milk, other dairy products and eggs-95.3891.18الحليب ومنتجات األلبان األخرى والبيض

3.16100.02100.240.21Raw and whole milk-88.5885.78الحليب الخام

3.16100.02100.240.21Raw and whole milk of cattle-88.5885.78الحليب الخام والكامل من الماشية

1.4698.43107.509.21Other milk and cream-93.8592.49انواع أخرى من الحليب والقشدة
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 
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Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

1.4698.43107.509.21Powdered milk-93.8592.49الحليب المجفف

6.15100.13104.804.66Cheese-92.1286.46األجبان

6.15100.13104.804.66Cheese-92.1286.46األجبان

8.41101.61101.930.31Yellow cheese-90.1482.56الجبنة الصفراء

0.1498.76107.899.25White cheese-98.1898.05الجبنة البيضاء

2.5997.80103.245.57Triangles cheese-94.8092.34جبنة المثلثات

3.68Yoghurt and similar products-2.41103.2799.47-104.93102.39اللبن والمنتجات المماثلة

3.68Yoghurt and similar products-2.41103.2799.47-104.93102.39اللبن والمنتجات المماثلة

4.01yogurt-1.99103.5499.39-105.13103.04اللبن

3.13Labneh-8.02102.8199.60-102.2894.08اللبنة

6.92102.65106.063.32Eggs-91.3485.01البيض

6.92102.65106.063.32Eggs of hen and other birds in shell, fresh-91.3485.01بيض الدجاج الطازج وغيرها من الطيور

2.77Other dairy products-0.50101.0998.29-100.92100.42منتجات ألبان أخرى

2.77Other dairy products-0.50101.0998.29-100.92100.42منتجات ألبان أخرى

5.1398.30100.772.52Oils and fats-96.3391.39الزيوت والدهون

5.6798.20100.582.43Vegetable oils-96.0590.60الزيوت النباتية

6.2598.48106.448.08Sunflower-seed and safflower-seed oil-94.7888.86زيت عباد الشمس

4.36Olive oil-5.9198.3394.05-97.0091.27زيت الزيتون

103.47108.354.7298.03104.336.43Corn oilزيت الذرة
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 
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Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

101.74106.544.7299.71103.493.79الزبدة والدهون والزيوت األخرى المشتقة من الحليب
Butter and other fats and oils derived from 

milk

101.74106.544.7299.71103.493.79Other fats and oils derived from milkالدهون والزيوت األخرى المشتقة من الحليب

0.53Fruits and nuts-106.85109.182.18104.93104.37الفواكه والمكسرات

1.00Fresh fruit-109.69113.673.63106.93105.87الفواكه طازجة

3.31Dried fruits-2.3795.1992.05-95.1492.89الفوكه المجففة

2.10101.56103.011.42Nuts-100.1298.02المكسرات

 0.15Tinned fruit-2.37100.15100.00-96.0993.81الفواكه المعلبة

5.09Dates, figs and tropical fruit, fresh-96.86116.7020.48114.00108.20التمر والتين والفاكهة االستوائية الطازجة

87.96124.6641.7383.6191.789.77Avocadosافوكادو

7.57Bananas-98.78117.6519.10119.18110.16موز

94.46123.0730.29101.28121.6820.15Datesرطب

8.1998.67108.7210.19Figs-102.4494.05تين

5.19Mangoes, guavas and mangosteens-105.23107.362.02114.59108.64المانجا، والجوافة

5.88Citrus fruits, fresh-16.84128.29120.75-134.84112.14فواكه حمضيات طازجة

14.08Pomelos and grapefruits-23.83133.48114.69-163.33124.41البوملي والجريب فروت

94.28109.6616.31122.29135.8611.10Lemons and limesالليمون والليمون الحامض

19.47Oranges-26.67137.56110.77-151.36111.00برتقال

27.95114.18120.125.20Tangerines, mandarins and clementines-158.71114.36المندلينا واليوسفي والكلمنتينا

93.88114.7922.2794.83103.989.65Stone fruits and pome fruits, freshثمار وفاكهة طازجة ذات نواه صلبة
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85.25111.3230.5896.42110.8614.98Applesتفاح

3.20117.10124.025.91Pears and quinces-116.19112.48الكمثرى والسفرجل

1.57Apricots-98.84107.969.2399.1897.62مشمش

114.68127.8411.4788.0489.651.83Peaches and nectarinesالخوخ والنكتارين

104.60120.1614.8791.36101.4911.09Plums and sloesالبرقوق والجرانق

20.93Berries, fresh-6.66103.6281.93-85.5779.88التوت الطازج

20.93Strawberries-6.66103.6281.93-85.5779.88فراولة

2.38Other fruits, fresh-111.86112.770.8197.8695.53الفواكه األخرى الطازجة

1.51Grapes-9.99101.97100.43-114.75103.28عنب

14.16109.30115.745.89Kiwi fruit-91.3378.39الكيوي

118.93131.9210.9294.3299.004.96Cantaloupes and other melonsالشمام

9.26Watermelons-108.24114.736.0092.2483.70بطيخ

11.25Persimmons-11.89118.33105.02-141.75124.90الكاكا

101.73108.536.6998.72112.6014.06Other fruits, fresh"الرمان"الفواكه األخرى الطازجة 

3.31Fruit dried and dehydrated-2.3795.1992.05-95.1492.89فاكهة مجففة

3.31Other dried fruit-2.3795.1992.05-95.1492.89غيرها من الفواكه المجففة

2.99101.75102.750.99Nuts, in shell or shelled-103.76100.65المكسرات

4.33101.56103.722.12Almonds-102.8498.39لوز

1.35Groundnuts-112.49115.642.79100.5499.18الفول السوداني

5.31101.82102.720.89Other nuts, in shell or shelled-100.5695.22المكسرات األخرى مع قشرة
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

0.37100.55104.073.51Fruit and nuts ground and other preparations-93.6593.31مكسرات الفواكه والمكسرات وغيرها

0.15Canned fruit-2.37100.15100.00-96.0993.81فاكهة معلبة

المكسرات والبذور محمصة أو مملحة أو محضرة 
بطريقة أخرى

93.6093.30-0.32100.57104.383.78
Nuts and seeds roasted, salted or otherwise 

prepared

2.78-97.1398.551.46105.52102.59الخضار والدرنات والبقول
Vegetables, tubers, plantains, cooking 

bananas and pulses

4.73Fresh vegetables-4.00107.16102.09-101.4297.36الخضروات الطازجة

2.5998.02107.689.86Frozen vegetables-95.9193.43الخضروات المجمدة

11.09Dried vegetables-78.94106.6535.10110.0297.82الخضروات المجففة

1.59Dried pluses-7.49104.34102.68-100.2692.76البقول المجففة

86.0997.9213.7494.49105.9712.15Potatoes and other tubersالبطاطس والدرنات األخرى

103.80104.160.35101.07104.513.41Caned vegetables and pulsesالخضروات المعلبة والبقول

8.37Leafy or stem vegetables, fresh or chilled-9.21107.3998.40-106.9597.10الخضار الورقية أو الجذعية، طازجة أو مبردة

12.27Cabbages-12.86100.6388.29-108.3994.45(الملفوف)الكرنب 

9.27Cauliflowers and broccoli-3.28104.7195.00-100.1196.83(الزهرة)القرنبيط 

1.25Lettuce and chicory-15.58114.66113.23-118.0499.66الخس

3.99Spinach-10.58121.48116.63-112.35100.46سبانخ

3.20Fruit-bearing vegetables, fresh or chilled-3.21110.62107.08-100.6597.42خضار فاكهة، طازجة أو مبردة

2.81Chillies and peppers, green-101.30106.745.37107.24104.23الفلفل والفلفل األخضر

10.45Cucumbers and gherkins-98.86110.4711.74105.2394.23الخيار والفقوس
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6.01Eggplants (aubergines)-4.61110.71104.06-97.5393.03الباذنجان

1.12Tomatoes-6.75111.95110.70-97.0390.49البندورة

17.34119.39125.154.82Pumpkins, squash and gourds-129.08106.70الكوسا والقرع

3.48Okra-15.2099.8296.34-99.4084.29بامية

3.47Green leguminous vegetables, fresh or chilled-9.84101.1697.65-105.7295.32الخضار البقولية الخضراء، طازجة أو مبردة

6.04Beans, green-8.7698.8092.83-102.9893.96الفاصوليا الخضراء

14.72104.83105.130.28Soya beans, green-120.23102.53الفول األخضر

5.72Other vegetables, fresh or chilled-2.5999.5493.85-100.3697.76خضروات أخرى طازجة أو مبردة

5.49Carrots and turnips-93.83105.9012.87101.2395.68الجزر واللفت

94.24116.9724.1394.04121.2028.88Garlicالثوم األخضر

13.82Onions and shallots-13.46117.52101.28-97.3384.23البصل األخضر

2.21Olives-7.6299.0896.89-97.1489.73زيتون

4.65Green maize (green corn)-89.1291.072.19100.9296.24الذرة الخضراء

8.67Other vegetable, fresh or chilled-5.1699.1290.52-104.4699.07الخضروات األخرى، طازجة أو مبردة

86.0997.9213.7494.49105.9712.15Tubers, plantains and cooking bananasالدرنات

86.0997.9213.7494.49105.9712.15Potatoesبطاطا

1.59Pulses-7.49104.34102.68-100.2692.76البقول

7.98109.83114.013.80Beans, dry-99.8191.84الفاصولياء المجففة

1.07Chick peas, dry-11.15103.66102.55-101.9590.58الحمص المجفف
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

2.19Lentils, dry-5.17103.99101.71-98.8993.78العدس المجفف

0.76Other pulses-0.65104.57103.78-102.10101.44بقول اخرى مجففة

11.09-78.94106.6535.10110.0297.82الخضروات األخرى المجففة
Other vegetables, tubers, plantains and 

cooking bananas, dried and dehydrated

11.09-78.94106.6535.10110.0297.82الخضروات األخرى المجففة
Other vegetables, tubers, plantains and cooking 

bananas, dried and dehydrate

99.74100.320.58100.12102.902.78Dried jew's mallowالملوخية المجففة

3.00Dry thyme-103.11109.125.8385.7183.14زعتر جاف

17.05Dry onion-79.52107.5635.26116.4196.56البصل الجاف

73.82100.9636.7686.2799.7215.58Dry garlicالثوم الجاف

2.5497.99108.0810.30-95.8993.46الخضار والدرنات المجمدة
Vegetables, tubers, plantains and cooking 

bananas, frozen

2.5497.99108.0810.30-95.8993.46الخضار والدرنات المجمدة
Vegetables, tubers, plantains and cooking 

bananas, frozen

103.79104.130.33101.04104.473.39منتجات الخضراوات والدرنات والبقول وغيرها االخرى
Vegetables, tubers, plantains, cooking 

bananas and pulses ground and other 

3.56-10.30102.7199.05-92.3082.79دقيق الخضروات والبقول والدرنات
Flour of vegetables, pulses, tubers, plantains and 

cooking bananas

104.52105.981.40100.07102.972.90Canned vegetablesخضروات معلبة

3.80104.18109.415.02Preserved olives-102.0598.17الزيتون المحفوظة

11.7898.44100.001.59Chipped potatoes, frozen-100.0088.22البطاطا المجمدة

6.1498.20101.193.05Sugar, confectionery and desserts-95.9490.05السكر والحلويات

12.7195.93103.397.78Other sugar and sugar substitutes-88.4977.25بدائل السكر وسكريات اخرى

12.7195.93103.397.78Other sugar and sugar substitutes-88.4977.25بدائل السكر وسكريات اخرى
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

0.58-2.27105.06104.45-98.6896.43المربى، هالم الفاكهة، مربى البرتقال والعسل
Jams, fruit jellies, marmalades, fruit purée 

and pastes, honey

101.09102.111.0199.22102.973.78Honeyعسل

2.52-4.07107.88105.16-97.4093.43المربيات األخرى وهالم والفاكهة ومربى البرتقال
Other jams, fruit jellies, marmalades, fruit purée 

and pastes

الشوكوال والكاكاو والمنتجات الغذائية القائمة على 
الكاكاو

98.6293.28-5.4197.5496.81-0.75
Chocolate, cocoa, and cocoa based food 

products

0.75Chocolate, including white chocolate-5.5197.5296.79-98.8793.42الشوكوالته، بما في ذلك الشوكوالته البيضاء

3.37105.20107.181.88Cocoa powder-94.0090.83مسحوق الكاكاو

104.43107.022.4998.57114.9316.60Ice, ice cream and sorbetالثلج واآليس كريم والشراب

104.43107.022.4998.57114.9316.60Ice, ice cream and sorbetالثلج واآليس كريم والشراب

0.15Other sugar confectionery and desserts-4.10100.23100.07-98.5194.47غيرها من الحلويات والسكريات

ال تحتوي على )غيرها من الحلويات والسكريات 
(الكاكاو

98.5194.47-4.10100.23100.07-0.15
Other sugar confectionery and desserts (not 

containing cocoa)

0.84100.32102.922.59Ready-made food and other food products-96.3395.52الطعام الجاهز والمنتجات الغذائية األخرى

0.93100.24101.921.68Baby food-98.4197.50أغذية األطفال

0.90100.62102.431.80Baby formula-99.1398.24حليب األطفال

0.97Homogenized baby food-1.0692.6191.71-95.2294.21أغذية األطفال المجانسة

12.4798.1198.700.61Salt, condiments and sauces-99.8487.39الملح والتوابل والصلصات

0.26Salt-17.7186.4986.27-106.6687.77ملح

11.47101.35102.170.81Other sauces and condiments-98.6387.32الصلصات والتوابل األخرى
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Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

93.7898.725.26101.77107.225.36Spices, culinary herbs and seedsالتوابل واألعشاب والبذور

93.7898.725.26101.77107.225.36Spices, culinary herbs and seedsالتوابل واألعشاب والبذور

 96.5497.801.31101.68102.801.10Other food productsمنتجات غذائية أخرى

 96.5497.801.31101.68102.801.10Other food productsمنتجات غذائية أخرى

1.94110.72116.315.04NON-ALCOHOLIC BEVERAGES-99.8297.89المشروبات غير الكحولية

3.3989.3192.833.94Coffee and coffee substitutes-93.9990.80بدائل القهوة والبن

3.3989.3192.833.94Coffee and coffee substitutes-93.9990.80بدائل القهوة والبن

3.3989.3192.833.94Coffee-93.9990.80قهوة

3.2398.8999.770.89-100.4297.18الشاي
Tea, maté and other plant products for 

infusion

3.2398.8999.770.89-100.4297.18الشاي
Tea, maté and other plant products for 

infusion

3.2398.8999.770.89Green tea, leaves-100.4297.18الشاي األخضر واألوراق

100.00100.000.0092.0693.491.55Waterالمياه المعدنية

100.00100.000.0092.0693.491.55Waterالمياه المعدنية

100.00100.000.0092.0693.491.55Waterالمياه المعدنية

101.54101.600.05121.65135.8311.65Soft drinksالمشروبات الغازية

101.54101.600.05121.65135.8311.65Soft drinksالمشروبات الغازية

101.54101.600.05121.65135.8311.65Soft drinksالمشروبات الغازية

2.65115.84116.180.30Other non-alcoholic beverages-104.59101.83"العصائر"غيرها من المشروبات غير الكحولية 

2.65115.84116.180.30Other non-alcoholic beverages-104.59101.83"العصائر"غيرها من المشروبات غير الكحولية 
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Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

2.65115.84116.180.30Other non-alcoholic beverages-104.59101.83"العصائر"غيرها من المشروبات غير الكحولية 

0.83-104.90109.104.01100.6499.81المشروبات الكحولية، والتبغ
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND 

NARCOTICS
100.02101.081.05ALCOHOLIC BEVERAGES......المشروبات الكحولية

 100.02101.081.05Beer......البيرة

 100.02101.081.05Beer......البيرة

0.83TOBACCO-104.90109.104.01100.6499.81التبغ

 0.83Tobacco-104.90109.104.01100.6499.81التبغ

 0.93Cigarettes-105.51110.084.32100.6099.66السجائر

119.60124.404.0198.3998.390.00Local  cigarettesالسجائر المحلية

0.94Imported cigarettes-105.50110.064.32100.6199.66السجائر المستوردة

 3.39103.20107.854.51Other tobacco products-92.1689.04منتجات التبغ األخرى

1.68CLOTHING AND FOOTWEAR-4.4392.6191.05-101.1396.65المالبس واألحذية

2.62CLOTHING-4.9690.2687.90-101.9696.90المالبس

 2.70Garments-4.6489.8287.39-102.6697.90المالبس الجاهزة

 6.7592.5894.341.91Garments for men or boys-102.5095.58المالبس للرجال أو األوالد

 6.70Garments for women or girls-3.0289.1883.20-101.4498.38المالبس للنساء أو الفتيات

 7.04Garments for infants (0 to under 2 years)-5.9069.6964.78-102.9396.85( إلى أقل من سنتين0من )المالبس للرضع 

 117.06118.451.19110.68129.5517.06School uniformsالزي المدرسي

أصناف أخرى من المالبس واالكسسوارات والمالبس 
(SD)

92.6283.49-9.8699.78100.130.36Other articles of clothing and clothing accessories 
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

 9.8699.78100.130.36Other articles of clothing-92.6283.49أصناف أخرى من المالبس

 0.41Cleaning, repair, tailoring and hire of clothing-8.45109.00108.55-94.7186.71تنظيف وتجميل، خياطة وتجهيز المالبس

 0.41Repair, tailoring and hire of clothing-8.45109.00108.55-94.7186.71إصالح وتفصيل واستئجار المالبس

2.57100.14101.181.04FOOTWEAR-98.3395.81األحذية

 2.57100.14101.181.04Shoes and other footwear-98.3395.81األحذية واألحذية األخرى

 101.20102.871.6594.1395.701.66Footwear for menاألحذية الرجالية

 4.8295.9996.730.76Footwear for women-98.3193.57األحذية النسائية

 3.04105.44106.390.90Footwear for infants and children-97.1994.24أحذية للرضع واألطفال

0.34100.44103.793.34-99.7699.42المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND 

OTHER FUELS

2.29100.59106.185.56ACTUAL RENTALS FOR HOUSING-94.7292.56اإليجار الفعلي للسكن

اإليجار الفعلي المدفوع من قبل المستأجرين لإلقامة 
الرئيسية

94.7292.56-2.29100.59106.185.56Actual rentals paid by tenants for main residence 

اإليجار الفعلي المدفوع من قبل المستأجرين لإلقامة 
الرئيسية

94.7292.56-2.29100.59106.185.56Actual rentals paid by tenants for main residence 

0.71-2.9194.8994.22-97.9395.08صيانة وإصالح وأمن المسكن
MAINTENANCE, REPAIR AND SECURITY OF 

THE DWELLING

2.2598.95104.415.53-98.7696.54مواد لصيانة وإصالح المسكن
Materials for the maintenance and repair of the 

dwelling 

2.2598.95104.415.53-98.7696.54مواد إلصالح صيانة المسكن
Materials for the maintenance repair of the 

dwelling 
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Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

4.01-4.4892.8789.14-95.9891.69خدمات لصيانة وإصالح وأمن المسكن
Services for the maintenance, repair and security 

of the dwelling 

4.01-4.4892.8789.14-95.9891.69خدمات لصيانة وإصالح وأمن المسكن
Services for the maintenance, repair and security 

of the dwelling 

106.47107.801.24101.38105.814.37إمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن
WATER SUPPLY AND MISCELLANEOUS 

SERVICES RELATING TO THE DWELLING

 107.47109.481.87100.00100.000.00Water supplyإمدادات المياه

 107.47109.481.87100.00100.000.00Water supply through network systemsإمدادات المياه من خالل أنظمة الشبكات

 1.39118.33165.0039.44Refuse collection-104.75103.29جمع النفايات

1.39118.33165.0039.44Refuse collection-104.75103.29جمع النفايات

 3.82Sewage collection-102.66102.940.2794.9291.29جمع مياه الصرف الصحي

جمع مياه الصرف الصحي من خالل أنظمة 
الصرف الصحي

102.66102.940.2794.9291.29-3.82Sewage collection through sewer systems 

0.35100.96101.560.59ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS-98.6598.30الكهرباء والغاز وغيرها من الوقود

 0.09Electricity-100.00100.000.00100.11100.02الكهرباء

 0.09Electricity-100.00100.000.00100.11100.02الكهرباء

 1.58103.75108.084.17Gas-95.2693.75الغاز

 1.58103.75108.084.17Liquefied hydrocarbons-95.2693.75هيدروكربونات مسالة

 14.05Liquid fuels-0.2999.1985.25-96.5796.30الوقود السائل

 14.05Liquid fuels-0.2999.1985.25-96.5796.30الوقود السائل

 8.14Solid fuels-104.01110.796.52106.1797.53الوقود الصلب
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

8.14Coal, coal briquettes and peat-104.01110.796.52106.1797.53الفحم، قوالب الفحم والجفت

المفروشات والمعدات المنزلية وصيانة المنازل 
الروتينية

100.3298.86-1.4699.3298.56-0.77
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT 

AND ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE

7.74-1.2797.9590.37-101.59100.30األثاث، المفروشات، والسجاد للمنازل
FURNITURE, FURNISHINGS, AND LOOSE 

CARPETS

 7.74Furniture, furnishings and loose carpets-1.2797.9590.37-101.59100.30األثاث والمفروشات والسجاد

9.55Household furniture-0.6899.1289.65-101.74101.04األثاث المنزلي

 1.35Lighting equipment-99.67102.462.8093.7592.48معدات اإلضاءة

 5.5886.2397.5513.13Rugs, carpets and furnishings-100.6295.01البسط والسجاد والمفروشات

2.15HOUSEHOLD TEXTILES-7.4886.1184.26-100.5393.01المنسوجات المنزلية

 2.15Household textiles-7.4886.1184.26-100.5393.01المنسوجات المنزلية

 15.92Furnishing fabrics and curtains-10.87100.0084.08-99.0588.28أقمشة الستائر والستائر

 6.6674.9475.650.95Bed linen-99.0992.49أغطية السرير

 13.1181.9199.2821.20Table linen and bathroom linen-89.9178.13مناشف الطاولة ومناشف الحمام

 6.6190.34102.5113.47Other household textiles-105.5298.54المنسوجات المنزلية األخرى

0.81103.35108.655.13HOUSEHOLD APPLIANCES-103.42102.59األجهزة المنزلية

1.11103.66108.564.73-104.06102.90األجهزة المنزلية الرئيسية سواء الكهربائية أم ال
Major household appliances whether electric or 

not

 3.3898.04104.706.79Major kitchen appliances-104.18100.66أجهزة المطبخ الرئيسية

 5.13Major laundry appliances-106.17107.331.09106.35100.89أجهزة الغسيل الرئيسية

 2.08112.90123.399.29Heaters, air conditioners-99.1897.13السخانات ومكيفات الهواء

100.73111.1110.31104.21119.4814.66Cleaning equipmentأجهزة التنظيف
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 
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أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

 100.69101.260.5798.01110.2112.45Small electric household appliancesاألجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة

 100.69101.260.5798.01110.2112.45Other small electric household appliancesاألجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة األخرى

1.78101.79110.688.73-100.9099.11األوني الزجاجية وأدوات المائدة واألواني المنزلية
GLASSWARE, TABLEWARE AND 

HOUSEHOLD UTENSILS

 1.78101.79110.688.73Glassware, tableware and household utensils-100.9099.11األواني الزجاجية وأدوات المائدة واألواني المنزلية

األواني الزجاجية ، الكريستال ، األدوات الخزفية 
والصينية

105.73101.96-3.56104.54115.4410.43
Glassware, crystal-ware, ceramic ware and 

chinaware 

 0.2499.51106.737.26Non-electric kitchen utensils and articles-97.1096.86أواني وأدوات المطبخ غير الكهربائية

1.48102.40103.811.38-86.8985.60أدوات ومعدات للمنزل والحديقة
TOOLS AND EQUIPMENT FOR HOUSE AND 

GARDEN

1.48102.40103.811.38-86.8985.60األدوات غير اآللية والملحقات المتنوعة
Non-motorized tools and miscellaneous 

accessories 

 1.48102.40103.811.38Miscellaneous accessories-86.8985.60اكسسوارات متنوعة

1.2798.39102.494.16-98.9197.66السلع والخدمات لصيانة األجهزة الروتينية
GOODS AND SERVICES FOR ROUTINE 

HOUSEHOLD MAINTENANCE

 0.9998.45103.014.64Non-durable household goods-99.3198.32السلع المنزلية غير المعمرة

 0.8397.08102.895.98Cleaning and maintenance products-99.2198.38منتجات التنظيف والصيانة

 3.83Other non-durable small household articles-3.96108.00103.87-101.2597.25غيرها من المواد المنزلية الصغيرة غير دائمة

 2.41Domestic services and household services-11.9497.6795.32-85.4875.27الخدمات المنزلية

 2.41Other household services-11.9497.6795.32-85.4875.27الخدمات المنزلية األخرى

2.9898.38107.168.92HEALTH-95.2492.40الصحة
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2.9098.20113.0015.07MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS-95.0492.28األدوية والمنتجات الصحية

 2.8798.17115.4117.56Medicines-94.6491.92األدوية

2.8798.17115.4117.56-94.6491.92األدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدالنية األخرى
Medicines, vaccines and other pharmaceutical 

preparations 

 4.74100.00101.081.08Medical products-101.0396.24منتجات طبية

4.74100.00101.081.08Treatment devices for personal use-101.0396.24أجهزة المعالجة لالستخدام الشخصي

 16.38Assistive products-2.0698.4082.28-102.58100.47منتجات مساعدة

16.38Assistive products for vision-2.0698.4082.28-102.58100.47منتجات مساعدة للرؤية

1.32OUTPATIENT CARE SERVICES-2.6998.1596.86-95.0692.51خدمات الرعاية في الخارج

 1.63Outpatient Dental services-88.0394.327.1598.3896.78العيادات الخارجية خدمات طب األسنان

 1.63Other outpatient dental services-88.0394.327.1598.3896.78خدمات طب األسنان الخارجية األخرى

باستثناء )خدمات رعاية المرضى الخارجيين األخرى 
(األدوية الوقائية وطب األسنان

99.9391.25-8.6997.0997.200.11
Other outpatient care services (excluding 

preventive and dental) 

باستثناء خدمات )خدمات عالجية وتأهيلية خارجية 
(طب األسنان

99.9391.25-8.6997.0997.200.11
Outpatient curative and rehabilitative services 

(excluding dental services)

3.4099.32108.269.01INPATIENT CARE SERVICES-101.2897.84خدمات رعاية المرضى

3.4099.32108.269.01Inpatient Curative and rehabilitative services-101.2897.84خدمات عالجية وتأهيلية للمرضى الداخليين

 3.4099.32108.269.01Inpatient Curative and rehabilitative services-101.2897.84خدمات عالجية وتأهيلية للمرضى الداخليين

 4.88OTHER HEALTH SERVICES-4.4299.2494.40-90.6886.67خدمات صحية أخرى
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Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك
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خدمات التصوير التشخيصي وخدمات المختبرات 
الطبية

90.6886.67-4.4299.2494.40-4.88
Diagnostic imaging services and medical 

laboratory services 

خدمات التصوير التشخيصي وخدمات المختبرات 
الطبية

90.6886.67-4.4299.2494.40-4.88
Diagnostic imaging services and medical 

laboratory services 

4.63TRANSPORT-99.49101.071.5896.2291.76المواصالت

1.32PURCHASE OF VEHICLES-3.7489.1487.96-98.0994.42شراء المركبات

 1.33Motor cars-4.0389.0487.86-98.1994.23السيارات

 1.33New motor cars-4.0389.0487.86-98.1994.23السيارات الجديدة

 0.70Motor cycles-96.3597.491.1998.9498.24الدرجات الهوائية

 0.70Motor cycles-96.3597.491.1998.9498.24الدرجات الهوائية

7.31-3.8897.3690.25-102.2798.30تشغيل معدات النقل الشخصية
OPERATION OF PERSONAL TRANSPORT 

EQUIPMENT

104.04104.270.23100.24101.581.33قطع غيار واكسسوارات لمعدات النقل الشخصية
Parts and accessories for personal transport 

equipment 

 0.81Tyres-100.10109.709.5995.0494.27اإلطارات

 2.19100.90102.511.59Parts for personal transport equipment-105.11102.80قطع غيار لمعدات النقل الشخصية

9.56-7.2496.7187.47-103.2095.73الوقود ومواد التشحيم لمعدات النقل الشخصية
Fuels and lubricants for personal transport 

equipment 

 14.05Diesel-0.2899.1985.25-96.5696.29ديزل

 9.39Petrol-7.6396.6287.55-103.6395.72بنزين

 0.60Lubricants-3.5788.6188.08-97.4493.96زيوت التشحيم

1.78-99.0299.930.9297.9696.22صيانة وإصالح معدات النقل الشخصية
Maintenance and repair of personal transport 

equipment 
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1.78-99.0299.930.9297.9696.22صيانة وإصالح معدات النقل الشخصية
Maintenance and repair of personal transport 

equipment 

0.69100.43100.730.30-101.42100.71خدمات أخرى تتعلق بمعدات النقل الشخصية
Other services in respect of personal transport 

equipment 

 104.52105.661.08101.44105.724.22Toll facilitiesالخدمات

دروس القيادة واالختبارات والتراخيص واختبارات 
الجدارة للطرق

101.29100.51-0.77100.32100.20-0.12
Driving lessons, tests, licences, and road 

worthiness tests 

99.17103.884.75100.52101.020.50PASSENGER TRANSPORT SERVICESخدمات نقل الركاب

 99.04103.864.87100.59100.730.15Passenger transport by roadنقل الركاب عن طريق البر

 100.00113.8913.89100.83101.040.21Passenger transport by bus and coachنقل الركاب بالحافالت والحافالت

98.98103.294.35100.00100.000.00نقل الركاب بسيارة أجرة وسيارة مستأجرة مع سائق
Passenger transport by taxi and hired car with 

driver 

 104.40104.610.2097.16114.8618.21Passenger transport by airنقل الركاب عن طريق الجو

 104.40104.610.2097.16114.8618.21Passenger transport by air, internationalنقل الركاب عن طريق الجو، دولي

2.20INFORMATION AND COMMUNICATION-1.0096.5294.40-96.9295.95المعلومات واالتصاالت

4.82-2.3690.5886.21-91.3389.18معدات االتصاالت واإلتصاالت
INFORMATION AND COMMUNICATION 

EQUIPMENT

 5.93Mobile telephone equipment-1.5392.6387.14-88.7887.43معدات الهاتف المحمول

 5.93Mobile telephone equipment-1.5392.6387.14-88.7887.43معدات الهاتف المحمول

 4.44Information processing equipment-96.8198.011.2493.4689.31معدات تجهيز المعلومات

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة 
اللوحية

96.8198.011.2493.4689.31-4.44Computers, laptops and tablets 
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

9.0880.8681.300.54-95.3786.72معدات استقبال وتسجيل واستنساخ الصوت والرؤية
Equipment for the reception, recording and 

reproduction of sound and vision 

9.0880.8681.300.54-95.3786.72معدات استقبال وتسجيل واستنساخ الصوت والرؤية
Equipment for the reception, recording and 

reproduction of sound and vision 

0.23-0.14101.55101.31-100.89100.75خدمات المعلومات واالتصاالت
INFORMATION AND COMMUNICATION 

SERVICES

100.00100.000.00100.00100.000.00Fixed communication servicesخدمات االتصاالت الثابتة

 100.00100.000.00100.00100.000.00Fixed communication servicesخدمات االتصاالت الثابتة

 100.00100.000.00100.00100.000.00Mobile communication servicesخدمات االتصاالت المحمولة

 100.00100.000.00100.00100.000.00Mobile communication servicesخدمات االتصاالت المحمولة

خدمات توفير النفاذ إلى اإلنترنت وخدمات التخزين 
لالنترنت

103.38102.85-0.51103.37102.85-0.50
Internet access provision services and net 

storage services 

خدمات توفير النفاذ إلى اإلنترنت وخدمات التخزين 
لالنترنت

103.38102.85-0.51103.37102.85-0.50
Internet access provision services and net 

storage services 

الترفيه، الرياضة، الثقافة، الحدائق والحيوانات 
األليفة

111.50114.272.49112.56115.082.24
RECREATION, SPORT, CULTURE, GARDENS 

AND PETS

6.22OTHER RECREATIONAL GOODS-1.9899.8593.63-102.76100.72غيرها من السلع الترفيهية

 6.22Games, toys and hobbies-1.9899.8593.63-102.76100.72ألعاب هوايات

 6.22Other games, toys and hobbies-1.9899.8593.63-102.76100.72ألعاب هوايات أخرى

1.89GARDENS AND PETS-1.91100.0098.11-102.53100.58حدائق الحيوانات األليفة والحيوانات األليفة

 1.89Pets and animal related products-1.91100.0098.11-102.53100.58الحيوانات األليفة والمنتجات المتعلقة بالحيوانات
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2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

 1.89Products for pets and other household animals-1.91100.0098.11-102.53100.58منتجات للحيوانات األليفة والحيوانات األليفة األخرى

0.10RECREATIONAL SERVICES-0.3098.9398.83-98.5098.20خدمات ترفيهية

0.10Recreational and sporting services-0.3098.9398.83-98.5098.20خدمات ترفيهية ورياضية

0.23Recreational and leisure services-0.2397.5897.36-97.5897.36خدمات ترفيهية

0.43100.00100.000.00Sporting services – Practice-100.0099.57الخدمات الرياضية

104.29108.974.50100.66101.070.41CULTURAL SERVICESخدمات ثقافية

 104.29108.974.50100.66101.070.41Photographic servicesخدمات التصوير الفوتوغرافي

 104.29108.974.50100.66101.070.41Photographic servicesخدمات التصوير الفوتوغرافي

0.14NEWSPAPERS, BOOKS AND STATIONERY-2.65106.10105.95-101.6898.98صحف، وكتب

 5.61102.10110.708.42Books-102.8197.04الكتب

 5.61102.10110.708.42Educational or text books-102.8197.04الكتب التعليمية أو النصية

 3.10Stationery and drawing materials-2.48107.55104.22-101.6199.10القرطاسية ومواد الرسم

3.10Stationery and drawing materials-2.48107.55104.22-101.6199.10القرطاسية ومواد الرسم

122.78130.536.31122.27129.535.94PACKAGE HOLIDAYSمجموعة العطالت

 122.78130.536.31122.27129.535.94Package holidaysمجموعة العطالت

 122.78130.536.31122.27129.535.94Package holidaysمجموعة العطالت

4.62103.15109.225.89EDUCATION SERVICES-99.2494.66خدمات التعليم

2.19107.76126.5017.39-98.4796.31الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي
EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY 

EDUCATION 
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2.19107.76126.5017.39Early childhood and primary education-98.4796.31الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي

2.71106.67135.3526.89Early childhood education-100.0397.32التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

0.91108.16123.2613.96Primary education-94.7993.93التعليم االبتدائي

4.05SECONDARY EDUCATION-1.25104.64100.41-100.5899.32التعليم الثانوي

4.05Secondary education-1.25104.64100.41-100.5899.32التعليم الثانوي

4.05Secondary education-1.25104.64100.41-100.5899.32التعليم الثانوي

0.83-3.74101.10100.27-99.1295.42التعليم الثانوي غير الثانوي
POST-SECONDARY NON-TERTIARY 

EDUCATION

0.83Post-secondary non-tertiary education-3.74101.10100.27-99.1295.42التعليم ما بعد الثانوي غير العالي

0.83Post-secondary non-tertiary education-3.74101.10100.27-99.1295.42التعليم ما بعد الثانوي غير العالي

 6.0799.9299.920.00TERTIARY EDUCATION-98.8592.85التعليم العالي

6.0799.9299.920.00Tertiary education-98.8592.85التعليم العالي

6.0799.9299.920.00Tertiary education-98.8592.85التعليم العالي

 0.75EDUCATION NOT DEFINED BY LEVEL-0.0397.0896.36-102.55102.51التعليم غير محدد بالمستوى

0.75Education not defined by level-0.0397.0896.36-102.55102.51التعليم غير محدد حسب المستوى

 0.75Tutoring-0.0397.0896.36-102.55102.51التدريس

3.50118.36121.642.77-101.9598.38المطاعم و خدمات االقامة
RESTAURANTS AND ACCOMODATION 

SERVICES

3.74118.61121.902.77FOOD AND BEVERAGE SERVING SERVICES-102.2798.45خدمات تقديم الطعام والشراب

3.74118.61121.902.77Restaurants, cafés and the like-102.2798.45المطاعم والمقاهي وما شابه
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Table 14 (Cont.): Annual Consumer Price Index Numbers and Percent Changes in Gaza Strip and Jerusalem J1** by Major and Sub Groups of 

Expenditure, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure

2020، 2019حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية، ** J1األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس : (تابع) 14 جدول 

3.74118.61121.902.77Restaurants, cafés and the like – with full service-102.2798.45مع الخدمة الكاملة- المطاعم والمقاهي وما شابه 

0.44102.82105.632.73ACCOMMODATION SERVICES-97.9197.48خدمات اإلقامة

 0.44102.82105.632.73Accommodation services-97.9197.48خدمات اإلقامة

0.44102.82105.632.73-97.9197.48الفنادق والموتيالت وخدمات اإلقامة المشابهة
Hotels, motels, inns and similar accommodation 

services

0.66103.75106.382.53INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES-96.5595.90التأمين والخدمات المالية

92.1992.190.00103.80106.512.61INSURANCEالتأمين

91.7791.770.00103.20105.482.21Insurance connected with healthالتأمين المتصل بالصحة

 91.7791.770.00103.20105.482.21Insurance connected with healthالتأمين المتصل بالصحة

100.00100.000.00105.08108.713.45Insurance connected with transportالتأمين المتصل بالنقل

 100.00100.000.00105.08108.713.45Personal transport insuranceالتأمين على النقل الشخصي

1.62FINANCIAL SERVICES-1.50101.4899.83-102.64101.10الخدمات المالية

1.62Other financial services-1.50101.4899.83-102.64101.10الخدمات المالية األخرى

1.62Remittances fees-1.50101.4899.83-102.64101.10رسوم التحويالت

الرعاية الشخصية والحماية االجتماعية والسلع 
والخدمات المتنوعة

104.86107.512.53104.84107.612.65

PERSONAL CARE, SOCIAL PROTECTION 

AND MISCELLANEOUS GOODS AND 

SERVICES

1.58PERSONAL CARE-1.81100.8299.23-96.2994.54الرعاية شخصية

األجهزة واألدوات والمنتجات األخرى للعناية 
الشخصية

96.3193.65-2.76101.95100.75-1.17
Other appliances, articles and products for 

personal care
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Base Year (2018 = 100) سنة األساس

أقسام اإلنفاق الرئيسية والفرعية

Consumer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المستهلك

Major and Sub Groups of Expenditure
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األجهزة واألدوات والمنتجات األخرى للعناية 
الشخصية

96.3193.65-2.76101.95100.75-1.17
Other appliances, articles and products for 

personal care

2.81-96.2197.631.4797.5694.82صالونات تصفيف الشعر ومحال النظافة الشخصية
Hairdressing salons and personal grooming 

establishments

2.81Hairdressing-96.2197.631.4797.5694.82تصفيف الشعر

102.46107.054.48102.69120.1817.03PERSONAL EFFECTSالتأثيرات الشخصية

 105.01116.2910.75108.30133.3323.11Jewellery and watchesالمجوهرات والساعات

 105.01116.2910.75108.30133.3323.11Jewellery and watchesالمجوهرات والساعات

 101.19102.461.2592.0095.113.38Other personal effectsتأثيرات شخصية أخرى

سلع السفر وسلع لألطفال وغيرها من المؤثرات 
الشخصية

101.19102.461.2592.0095.113.38
Travel goods, articles for babies and other 

personal effects

5.28103.53104.490.93SOCIAL PROTECTION-94.2189.24الحماية االجتماعية

5.28103.53104.490.93Social protection-94.2189.24الحماية االجتماعية

5.28103.53104.490.93Child care services-94.2189.24خدمات رعاية الطفل

 107.79111.743.67105.47107.872.28OTHER SERVICESخدمات أخرى

107.79111.743.67105.47107.872.28Other servicesخدمات اخرى

108.33112.503.85108.33112.503.85Religious servicesالخدمات الدينية

1.37Other services-1.1599.3497.99-94.8993.80خدمات اخرى

البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ** 
1967.

** Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)
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Palestine

Riceاألرز

15.547.9214.9012.22Pack/1kgUSAUncle benzLong grain profiled rice كغم1/باكيتأميركاأنكل بنزأرز حبة  طويلة

139.19152.34143.72140.45Sack/25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled rice كغم25/كيسُأسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة

8.017.759.218.14Pack/1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled rice كغم1/باكيتُأسترالياشقحةأرز حبة قصيرة

35.5028.5935.7532.51Pack/5kgIndiaBasmateeLong grain profiled rice كغم5/باكيتالهندبسمتيأرز حبة  طويلة

34.4827.5936.1731.54Pack/5kgThailandYasameenLong grain profiled rice كغم5/باكيتتايلندياسمينأرز حبة  طويلة

Flourالطحين

4.013.864.973.95Pack/1kgIsraelHaifa white flour كغم1/باكيتاسرائيلطحين أبيض حيفا

Breadالخبز

3.952.385.003.871kgLocalWhite bread كغم1محليخبز أبيض كماج

Qurshallah and Cakeالقرشلة والكعك

9.787.9418.009.981kgLocalQurshallah bars with sesame كغم1محليقرشلة بسمسم أصابع

Oriental desertsحلويات شرقية

33.6924.4556.0034.791kgLocalNablus fine kunafa كغم1محليكنافه ناعمة نابلسيه

69.9245.1765.1765.631kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio كغم1محليبقالوة محشية بفستق حلبي

Biscuitsالبسكويت

10.236.6310.228.96Pack/24 pieceLocalAli BabaWafer biscuits with chocolate & milk قطعة24/باكيتمحليعلي بابابسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب

2.872.432.672.70Pack/200 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuits with chocolate غم200/باكيتاسرائيلعليتبسكويت ويفر محشي بالشوكوالته

barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 2.051.643.462.024 أصابع4بريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته

 Macaroniالمعكرونة

3.833.324.533.66Pack/250 gmIsraelOsemThin macaroni No. (3) غم250/باكيتاسرائيلاوسم(3)معكرونة رفيعة نمره 

2.363.222.582.75Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taLong macaroni غم350/باكيتمحليأبو عيطةمعكرونة طويلة

Noodlesالشعيرية

2.343.142.472.59Pack/350 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. (0) غم350/باكيتمحليأبو عيطة(0)شعيرية رفيعة نمره 

4.543.676.004.37Pack/250 gmIsraelOsemThin noodles غم250/باكيتاسرائيلاوسمشعيرية رفيعة

Semolinaسميد

4.154.645.004.41Pack/1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina (A) كغم1/باكيتاسرائيلحيفا(أ)سميد خشن صنف 

Crushed green wheatفريكة

9.819.5911.569.891kgLocalDry unpacked crushed green wheat كغم1محليفريكة ناشفة مجروشة حلل

Starchالنشا

5.693.658.774.79Pack/1kgIsraelSoft white starch كغم1اسرائيلأبيض- نشا ناعم 

2020المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : 15جدول 

Table 15: Annual Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Regions, 2020

Prices in NIS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة
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Cereal preparationحبوب أطفال

 22.2323.2423.3722.76Tin/400 gmEnglandSearlakCereal preparation غم400/علبةبريطانياسيرالكحبوب أطفال بالقمح

 15.8814.3223.0315.89Tin/200 gmIsraelMatirnaCereal preparation غم200/علبةاسرائيلماتيرناحبوب للرضع

Cereal breakfastحبوب افطار

15.4815.9918.0316.14Tin/700 gmPolandNestleCereal breakfast - cornflakes غم700/علبةبولندانستلهكورن فليكس- حبوب االفطار 

Fresh meatلحوم طازجة

73.1950.3277.2773.561kgLocalFresh goat meat with bones كغم1محليلحم غنم مع العظم طازج

50.0637.0160.0549.291kgLocalFresh beef meat كغم1محليلحم عجل طازج

Fresh poultryدواجن طازجة

12.5614.4418.4413.571kgLocalFresh chicken without feathers كغم1محليدجاج طازج دون الريش

Fresh fishاألسماك الطازجة

48.7826.8040.5638.631kgLocalFresh fish - mulateh كغم1محليسمك مليطة وسط طازج

33.6127.0641.7731.711kgLocalFresh fish - puri كغم1محليسمك بوري طازج

Frozen fishأسماك مجمدة

14.5110.3221.6013.491kgLocalFrozen fish - bakla كغم1محليسمك بقال مجمد

Tinned fishأسماك معلبة

 4.735.335.004.90Tin/115 gmPortugalShoqhaSardine غم115/علبةالبرتغالشقحةسردين أبو شنب

5.906.096.615.99Tin/100 gmThailandMarinaTinned tuna fish غم100/علبةتايالندماريناسمك تونا معلب

Fresh milkحليب طازج

6.976.437.467.12Tin/1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fat كغم1/علبةاسرائيلتنوفادسم%  3حليب مبستر 

Powdered milkحليب مجفف

84.6183.5598.6584.31Can/2.5 kgFranceNidoPowdered milk كغم2.5/علبةفرنسانيدوحليب  مجفف

 38.6734.5641.3338.45Can/400 gmIrlandaS26 GoldPowdered milk غم400/علبةايرلنداS26 Goldحليب مجفف لألطفال

Yogurtلبن

2.502.002.572.40Tin/200 gmIsraelTnovaYogurt غم200/علبةاسرائيلتنوفالبن عادي شمينت

Labanehلبنة

8.247.0814.428.96Sack/500 gmLocalJunaidiLabanehغم500/كيسمحليالجنيديلبنة عادية

Cheeseالجبن

10.1211.0913.9810.93Sack/500 gmNetherlandGreatestYellow cheese غم500/باكيتهولنداجراتيستجبنة صفراء

2020المتوسط السنوي ألسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 15جدول 

Table 15 (cont.): Annual Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Regions, 2020 

Prices in NIS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة
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23.6416.2530.6723.471kgLocalWhite boiled goat cheese كغم1محليجبنة غنم بيضاء مغلية

13.4410.41France..10.15 غم200/علبةفرنساالفاش كيريجبنة مثلثات
Lavash 

keree
Cheese

Other dairy productsمنتجات األلبان األخرى

Pack/100 gmIsraelTnovaButter 4.433.974.704.30 غم100/ باكيتاسرائيلتنوفازبدة

Eggالبيض الطازج

eggLocalChicken egg 16.1410.7624.4814.8330 بيضة30محليبيض دجاج طازج

Olive oilزيت زيتون

29.9430.1632.9230.081kgLocalOlive oil كغم1محليزيت زيتون

Corn oilزيت الذرة

22.9322.6124.3323.04Can/3 liter لتر3/علبةالسعوديةالعافيةزيت ذره
Saudi 

Arabia
AlafeaCorn oil

22.7320.1024.1722.73Can/3 literNetherlandAlsafeeCorn oil لتر3/علبةهولنداالصافيزيت ذره

Fatsالدهون

26.5221.8332.0825.32Can/2 kgLocalGazalleVegetable fat كغم2/علبةمحليالغزالسمنة نباتية

Fresh fruitالفواكه الطازجة

4.022.715.233.911kgLocalBig size orange كغم1محليبرتقال كبير الحجم أبو صره

4.793.276.764.491kgLocalYellow lemon كغم1محليليمون حامض أصفر

 3.682.314.723.241kgLocalMedium size kalamentina كغم1محليكلمنتينا متوسطة الحجم

4.242.755.904.161kgLocalpummello كغم1محليبوملي

5.004.095.314.861kgLocalMedium size banana كغم1محليموز متوسط الحجم

5.194.255.845.071kgIsraelBig size banana كغم1اسرائيلموز كبير الحجم

7.545.609.777.261kgIsraelRed apple كغم1اسرائيلتفاح أحمر

9.786.1013.819.071kgIsraelGrapes white كغم1اسرائيلعنب أبيض حلواني حبة طويلة

9.305.7614.108.721kgLocalGrapes black كغم1محليعنب أسمر عادي

3.602.303.843.371kgIsraelStriped water melon كغم1اسرائيلبطيخ مخطط

4.062.954.533.721kgIsraelMelon كغم1اسرائيلشمام

8.324.8410.838.331kgLocalPlums, red كغم1محليأحمر معطر- برقوق

Dried fruitالفواكه المجففة

26.9322.4927.4225.971kgTurkeyRaisins كغم1تركيزبيب

24.0511.8126.4721.52Pack/1kgIsraelDates كغم1/باكيتاسرائيلتمر
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Nutsالمكسرات

61.8051.6180.0062.291kgLocalUnhusked roasted pistachio كغم1محليفستق حلبي بقشره محمص

28.1018.4535.8224.671kgLocalRoasted peanut كغم1محليفستق سوداني مقشره

gmLocalRoasted walnut 10.2710.6614.9610.96250غم250محليجوز مقشر

61.2450.8780.0062.631kgLocalRoasted husked salted almonds كغم1محليلوز مقشر مالح محمص

38.1339.4447.7139.211kgLocalRoasted water melon seeds كغم1محليبزر بطيخ محمص

56.9253.3380.0059.301kgLocalAssorted nuts كغم1محليمكسرات مشكلة

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

5.083.476.774.821kgLocal Large size tomato كغم1محليبندوره عناقيد حب كبير

3.912.255.383.631kgLocalGreen house tomato كغم1محليبندوره بيوت بالستيكية

3.802.513.613.191kgLocalLocal dry onion كغم1 محليبصل ناشف بلدي

3.632.873.823.281kgIsraelDry onion كغم1اسرائيلبصل ناشف

21.0412.3120.6517.741kgLocalLocal dry garlic كغم1محليثوم ناشف بلدي

21.9613.2420.7318.631kgIsraelDry garlic كغم1اسرائيلثوم ناشف

6.072.559.565.871kgLocalSmall marrow كغم1محليكوسا للمحاشي صغير الحجم

3.611.906.753.361kgLocalLarge eggplant كغم1محليباذنجان عجمي كبير الحجم

20.1514.6224.5417.951kgLocalGreen okra كغم1محليبامية خضراء

11.145.2614.389.661kgLocalGreen beans كغم1محليفاصولياء خضراء

22.989.9624.9620.471kgLocalGreen Jew's mallow كغم1محليمفرطة- ملوخية خضراء 

6.064.148.355.501kgLocalHot green pepper كغم1محليفلفل أخضر حار

5.454.008.235.101kgLocalGreen pepper كغم1محليفليفلة خضراء

7.702.0111.106.721kgLocalSpinach كغم1محليسبانخ

4.422.306.604.481kgLocalCauliflower كغم1محليزهرة عادية

3.562.165.283.481kgLocalWhite cabbage كغم1محليملفوف أبيض

4.262.045.173.881kgLocalGreenhouse cucumber كغم1محليخيار بيوت بالستيكية

  3.972.174.663.871kgLocalMedium size lettuce كغم1محليمتوسطة الحجم- حبة - خس 

3.982.234.683.581kgIsraelCarrot كغم1اسرائيلجزر

3.731.963.103.151kgLocalMedium size potato كغم1محليبطاطا حبة متوسطة الحجم

3.002.002.892.681kgIsraelMedium size potato كغم1اسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم
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Tomato pasteرب بندوره

5.045.005.035.03Can/580 gmIsraelEliteTomato pasteغم580/علبةاسرائيلعليترب بندوره

Frozen vegetablesخضروات مجمدة

11.457.6411.4210.15Sack/800 gmIsraelFrozen green sweet peas غم800/كيساسرائيلبازيالء خضراء مجمدة

11.387.5611.2910.07Sack/800 gmIsraelFrozen green vegetables غم800/كيساسرائيلخضروات خضراء مجمدة

8.615.928.947.71Sack/400 gmIsraelFrozen green okra غم400/كيساسرائيلباميه خضراء مجمدة

Dried beanبقول مجففة

6.555.329.716.101kgLocalLentils كغم1محليعدس حب

6.415.479.766.111kgTurkeyCrushed lentils كغم1تركياعدس مجروش

7.845.749.466.271kgTurkeyChick beans كغم1تركياحمص حب

6.194.039.795.631kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans كغم1تركيافول حبة صغيرة

10.126.2612.578.231kgTurkeyLarge dry beans كغم1تركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة

Dried Jew's mallowملوخية مجففة

18.936.4218.0017.601kgLocalCrushed and dry Jew's mallow كغم1محليملوخية مطحونة منشفة

Tinned legumesبقول معلبة

3.402.473.813.16Can/380 gmEgyptHarvestSmall Fava beans (tinned) غم380/علبةمصريهارفستفول حبة صغيرة معلب

4.594.565.004.61Can/500 gmJordanAl-kaseehMedium chick beans (tinned) غم500/علبةاألردنالكسيححمص حبة عادية وسط

Sugarالسكر

سكر أبيض ناعم
تعبئة 
محلية

3.302.354.953.03Pack/1kglocal FillerFine white sugar كغم1/ باكيت

سكر أبيض ناعم
تعبئة 
محلية

kglocal FillerFine white sugar /26.3420.0332.0024.2010كغم/ 10

Halvahحالوة طحينية

16.9417.0818.0117.05Can/700 gmIsraelAl- HilalHalvah غم700/علبةاسرائيلالهاللحالوة طحينية عادي

Chocolateالشوكوالته

34.5932.5956.8137.86Pack/900 gmEnglandMackintoshChocolate غم900/علبةبريطانياماكنتوششكوالته عادية

23.4425.5925.0724.14Pack/510 gmBrazilBon bonChocolate غم510/باكيتالبرازيلبون بونشكوالته عادية

Tea bagsشاي أكياس

bagsEnglandLiptonTea bags 9.7712.4811.8210.93100 كيس100بريطانياليبتونشاي أكياس
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Table 15 (cont.): Annual Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Regions, 2020 

Prices in NIS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

Ground coffeeقهوة مطحونة

40.4141.4648.0041.321kgLocalGround coffee كغم1محلي قهوة مطحونة

'Nescafeنسكافيه

'17.8118.9722.2318.47Can/200 gmFranceNestleNescafe غم200/علبةفرنسانستلهنسكافيه

13.319.2814.2112.41Can/400 gmFranceNestleCoffee Mate غم400/علبةفرنسانستلهكوفي مايت قهوة

Spicesالتوابل

gmGround black pepper 9.705.2412.337.95250 غم250فلفل أسود مطحون

gmAssorted meat spices 9.315.7311.737.93250 غم250بهار لحمة مشكل

1.901.282.221.74Pack/1kgIsraelWhite table salt كغم1/ باكيتاسرائيلملح طعام ابيض

Thymeالزعتر

"27.1434.5733.6730.821kgLocalGround thyme with spices "A كغم1محلي"أ"زعتر مطحون مع توابل نمره 

Tehinahالطحينة

18.9917.3119.7818.31Tin/900 gmIsraelAl- HilalTehinah غم900/علبةاسرائيلطحينة الهالل

Mineral waterالمياه المعدنية

2.642.004.503.09Bottle\1.5 literLocalArwaMineral water لتر1.5/عبوةمحليأروىمياه معدنية

2.682.004.363.08Bottle\1.5 literLocalJerichoMineral water لتر1.5/عبوةمحليجيريكومياه معدنية

Soft drinks with sodaالمياه الغازية

2.022.003.502.21Can\ 330 mlLocalCoca colaCola مل330/علبةمحليكوكا كوالكوال

5.525.007.975.72Bottle\2 literLocalSprite لتر2/عبوةمحليسبرايت

Juiceالعصير

4.775.005.004.84Bottle\1.5 literLocalCappyFruit Juice لتر1.5/عبوةمحليكابيعصير فواكه

Local cigarettesالسجائر المحلية

cigarettesLocalImperial 21.0025.9223.0021.0120 سيجارة20/علبةمحليامبريال

Imported cigarettesالسجائر المستوردة

cigarettesUSAMarlboroMedium cigarette 25.0031.8332.0027.4720 سيجارة20/علبةأمريكامارلبوروسجائر عادي

Ready made  clothesمالبس جاهزة

63.6148.72141.5569.74TrousersLocalJeans trousersبنطلونمحليبنطلون جينز

62.0539.54122.4064.18TrousersTurkeyCloth trousersبنطلونتركيابنطلون رجالي قماش
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Table 15 (cont.): Annual Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Regions, 2020 

Prices in NIS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

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

47.5638.3092.0950.89ShirtTurkeyقميصتركيا
Mens Shirts long sleeve cloth - 70% 

cotton - 20% polyester - classic

Ready made children clothesمالبس أطفال جاهزة

قطن، % 60قميص أطفال كم طويل، 
 بوليستر40%

30.5724.3146.7331.09Shirt Turkeyقميصتركيا
Children shirt long sleeve - 60% 

cotton, 40% polyester

19.4120.9228.7320.93BlouseLocalBlouse for childrenبلوزمحليباليز أطفال قطنية

Shoes for menأحذية رجالية

119.64103.23198.49126.41ShoesLocalNatural leather shoes - classicكندرهمحليحذاء رجالي جلد طبيعي كالسيك

75.4084.7989.5378.91SandalLocalNaboliصندلمحلينابوليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي
Interlaced sandal for men (natural 

leather)

Foot wear for womenأحذية نسائية

37.9731.0250.5637.93ShoesChinaShoesكندرهصينيحذاء عادية

Footwear for childrenأحذية أطفال

55.8948.3861.9954.84SandalLocalNaboliSandal for boysصندلمحلينابوليصندل والدي مشبك

Electricityالكهرباء

0.520.500.450.51KilowattIsraelElectricity tariffs (1 - 160) Kilowattكيلو وطاسرائيل(160 - 1)تعرفة الكهرباء المنزلي 

0.540.500.480.53KilowattIsraelElectricity tariffs (161 - 250) Kilowattكيلو وطاسرائيل(250 - 161)تعرفة الكهرباء المنزلي 

Gasالغاز

63.9558.70121.0466.52Tank/12 kgLocalPropane tank - fillingكغم12/اسطوانةمحليمعبئة- اسطوانة غاز 

Dieselالسوالر

literIsraelDiesel for heating 4.814.835.444.861 لتر1اسرائيلسوالر للتدفئة

Keroseneالكاز

literIsraelKerosene 4.814.835.444.861 لتر1اسرائيلالكاز

Waterالمياه

  3.311.454.503.04Cubic meterIsraelWater tariffs (0 - 5) one cubic meterمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (5 - 0)تعرفة المياه 

3.321.144.502.97Cubic meterIsraelمتر مكعباسرائيلمتر مكعب (10 - 5.1)تعرفة المياه 
Water tariffs (5.1 - 10) one cubic 

meter 

Furnitureاألثاث

  "6301.994866.6710601.466934.28BedroomLocalBedroom furniture, made of "zanغرفةمحليغرفة نوم قشرة زان 

3455.502369.176414.563875.56BenchesLocalSeven benches suite of woodطقم كنباياتمحلي مقاعد خشبية7طقم كنبايات 
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Table 15 (cont.): Annual Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Regions, 2020 

Prices in NIS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

chairsJordanPlastic chairs 167.01230.28238.08190.816 كراسي6األردنكراسي بالستيك

Carpetsالسجاد

317.68100.00250.33268.71PieceTurkeyImpaired nylon carpet 2×  3قطعةتركيا3×2سجاد نايلون محسن 

225.0711.6855.5327.35M2TurkeyTurkalPure moquette, 3milمتركياتركال مل3موكيت سادة سمك 

Blankets and quiltsالبطانيات واللحف

55.9629.6979.4652.89QuiltLocalSummer quilt (polyester cloth)لحافمحليلحاف صيفي قماش بولستير مزدوج

Mattressesالفرشات

501.71502.831148.24539.37Bed mattressLocalSuper sleepBed mattress 190/160 springفرشةمحليسوبر سليب سبرنج160/190فرشة تخت 

Refrigeratorsالثالجات الكهربائية

RefrigeratorCoreaL GRefrigerator 397 litter 3058.233000.004094.273206.02ثالجةكورياأل جي لتر397ثالجة حجم 

Gas stoves, cookersافران وطباخات الغاز

2804.773000.002895.402853.12stoveItalyGlem Stanlis steel stove 60 cmفرنايطالياجليم سم60فرن غاز ستانليس ستيل 

Heatersالدفايات

415.94350.00460.27414.86HeaterJordanRoyalGaz heaterصوبةاالردنرويالصوبة غاز

Other household appliancesأجهزة منزلية أخرى

 180.04132.22208.85175.32TelephoneChinaPanasonicTelephone deviceتلفونالصينبانسونيكتلفون ال سلكي

195.06147.50283.57181.10VaporChinaPhilipsElectric vapor iron - 2000 wattمكوىالصينفيلبس واط2000-مكوى كهرباء بخار

 117.18111.25149.89117.95FanChinaGold lineLong stick fanمروحةالصينGold line سرعات3مروحة مع قصبه، مؤقت، 

Household utensilsأواني وأدوات منزلية

16.4214.4240.2118.48SetChinaSet of plates (6)طقمالصين( صحون6)طقم صحون زجاج 

376.87383.75549.78392.17CookerBortogalSlamposPressure cooker - 12 literطنجرةبرتغالسالمبوس لتر12حجم -  طنجرة ضغط ستيل 

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف

litersLocalChlorine 6.026.6912.076.734 لتر4/عبوةمحليكلور

7.267.927.997.50Gallon/1kgLocalStarWashing powder كغم1/باكيتمحليستارمسحوق غسيل

Bicyclesدراجات

251.79192.50400.00237.99BicycleChinaB.M.XBicycle, 20 inch diameterدراجةالصينB.M.X انش20دراجة هوائية قطر 

Tiresاالطارات

169.38313.33197.72183.92TireKoreaHan cookSteel tire 14/70/165اطاركورياهان كوك165/ 70/14إطار ستيل 

231.46411.67360.78253.49TireKoreaHan cookSteel tire 14/185اطاركورياهان كوك185/14إطار ستيل 
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Table 15 (cont.): Annual Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Regions, 2020 

Prices in NIS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار

56.5130.3364.3653.76BreakTurkeyPontoFront Fiat break, 2006 and aboveبريكتركيابونتو فما فوق2006بريك فيات امامي من 

52.6325.6749.4348.25wiperGermanyBush20 inch wipersمساحةالمانيابوش انش20مساحات 

17.5911.7524.7117.71PlatinumJapanPlatinum for Suparuبالتيناليابانبالتين سيارة سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات

literIsrael Excellent gasoline 95 5.365.435.515.411 لتر1اسرائيل ممتاز95بنزين 

literIsrael Diesel 4.814.835.444.841 لتر1اسرائيلسوالر

Insuranceالتأمين

 تأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة ماتور 
 سي سي2000أكثر من 

1405.001405.002800.001784.97Yearlyسنويا
Compulsory  for a private car, Mottor 

more than 2000 cc

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

1055.001055.003000.001584.78Yearlyسنويا
Compulsory  for a private car, Mottor 

from 1501 - 2000 cc

تأمين الزامي لسيارة خصوصي، قوة ماتور 
 سي سي1000لغاية 

705.00705.001700.00976.02Yearlyسنويا
Compulsory  for a private car, Mottor 

up to 1000 cc

Kindergartensرياض أطفال

2999.82527.005583.332609.15Yearlyسنويارسوم رياص أطفال بدون مواصالت
Fees for kindergartens - without 

transport

Basic educationتعليم أساسي

4166.162944.445916.674445.01YearlyFees for private basic educationسنويارسوم تعليم أساسي خاص

Secondary educationتعليم ثانوي

6598.573258.336125.006216.90YearlyFees for private secondary educationسنويارسوم تعليم ثانوي خاص

Different types of stationeryلوازم تعليمية متنوعة

0.800.501.000.73pencilChinaOrpetRubber tipped pencilقلمالصيناوربتقلم رصاص مع محاية

6.685.637.006.40penJapanPilotFountain penقلماليابانبايلوتقلم حبر سائل

1.050.831.000.98penItalyBICBall - point penقلمايطاليابيجقلم حبر جاف

0.840.501.000.76EraserChinaOrpetEraser - medium sizeمحايةالصيناوربتحجم صغير- محاية رصاص 

Copy booksدفاتر

papersLocalJerusalemCopy book 1.561.422.001.5664 ورقة64محليالقدسدفتر عادي
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Table 15 (cont.): Annual Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian Regions, 2020 

Prices in NIS األسعار بالشيقل اإلسرائيلي

UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

General physician visit charge أطباء عموميون

42.2533.47100.0040.74DetectiveFirst class General chargesكشفيةكشفية طبيب عام أولى

53.6822.50150.0053.19plucking teethNormal teeth plucking outخلع سنخلع أسنان عادي

Medicineاألدوية

tabletsSwitzerlandVoltarin S.R 100gm 14.7310.2116.2213.6110 حبات10/باكيتسويسراملغم100فولتارين اللتهاب المفاصل 

tabletsLocalGlokokez 19.8015.0325.0018.93100 حبه100/باكيتمحليجلوكوكيز للسكري

tabletsIsraelTevaGigoxin 50 27.6423.2025.8326.26 حبه50/باكيتاسرائيلتيفاجيجوكسين للقلب

mlLocalBiet JalaTocebal 100 15.559.9715.0013.96 مل100/زجاجهمحليبيت جاالتوسيبال للسعال

 tabletIsraelRandeen 20 13.639.6920.8313.16 حبه20/باكيتاسرائيلراندين للمعدة

25.2419.2425.1423.57DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس أوتيك ألمراض األذن

tabletsGermanyMekrogenonpill 21 27.4537.8640.2531.42 حبه21/باكيتالمانياميكروجنونحبوب منع الحمل

Perfumesعطور

192.58164.00200.00184.74Bottle\75 mlFranceLacostPerfume for women مل75/زجاجةفرنساالكوستعطر نسائي

214.86162.92215.00199.24Bottle\100 mlFranceDnhillPerfume for men مل100/زجاجةفرنسادنهلعطر رجالي

Beauty care materialمواد تجميل

49.7841.4450.0047.29PenIsraelJ.DMascaraقلماسرائيلJ.Dمسكارا

6.026.0610.006.44BottleIsraelFenjalHand creamعلبةاسرائيلفنجالكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت

2.982.553.632.92Piece/125 gmUSABalmoleevToilet soap غم125/قطعةاميركابالموليفصابون تواليت

16.7415.1515.2516.10Refill/700 mlUSASunsilkShampoo مل700/عبوةاميركاسانسلكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة

11.1710.9311.5011.13Refill/100 mlUSABalmoleevShaving foam مل100/عبوةأمريكابالموليفمعجون حالقة

Shaving bladesشفرات حالقة

bladesUSAMaksh 3Shaving blades 32.0832.8538.0032.924 شفرات4/باكيتأميركا3ماكش  شفرات حالقة سحب

Tooth pasteمعجون أسنان

19.4016.0520.0018.46Refill/75 mlUSASunsodineTooth paste مل75/عبوةاميركاسنسوداينمعجون أسنان

Hand kerchiefs & sanitary towelsورق تواليت ومحارم وجه

 11.1410.0810.0010.71Pack/820 gmJordanFineHand kerchiefs غم820/كيساألردنفاين مناديل
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UnitOriginBrandItem Descriptionالوحدةالمنشأالماركةوصف السلعة

Tooth brushesفراشي أسنان

10.986.5011.759.71BrushesUSASunsodineTooth brushesفرشاةأمريكاسنسوداينفرشاة أسنان

Goldالذهب

178.97154.17170.22172.65gmLocalLocally manufactured gold - karat 21غممحلي مصنع محليًا21ذهب عيار 

196.00168.08194.05190.94gmLocalLocally manufactured gold -karat 24غممحلي مصنع محليًا24ذهب عيار 

 Coffee shops & restaurantsخدمات المطاعم والمقاهي

services

Chick peas (Hummos) plateصحن حمص

8.823.4216.008.46PlateLocalChick peas (Hummos) plateصحنمحليداخل المطعم- صحن حمص 

Faua beans (Foul) plateصحن فول

9.503.4616.008.93PlateLocalFaua beans (Foul) plateصحنمحليداخل المطعم- صحن فول 

Sandwishساندويشات

3.941.028.003.77SandwishLocalFalafel sandwishساندويشمحليكماج- ساندويش فالفل 

 13.228.5424.4413.47SandwishLocalShawerma sandwishساندويشمحليشراك- ساندويش شاورما لحمة 

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)

*Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.

.Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967 **.1967البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ** 

.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *
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نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرExportedمصدرنسبة التغيرLocalمحلي

20192020
 Percent 

Change %
20192020

 Percent 

Change %
20192020

 Percent 

Change %

 8.77Agriculture, forestry and fishing-16.5999.2890.57-8.42100.8384.10-99.2090.84الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 2.40Mining and quarrying-0.7598.1895.82-2.8398.6697.92-98.0595.28التعدين واستغالل المحاجر

 0.80Manufacturing-0.4999.7198.91-0.8599.8799.38-99.6898.83الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وتكييف الهواء

98.9487.45-11.62......98.9487.45-11.62
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 

امدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

98.4197.85-0.5794.1188.61-5.8596.7494.22-2.60

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities

4.51Overall Producer Price Index-2.9099.4294.94-4.6999.5896.69-99.4094.74الرقم القياسي العام ألسعار المنتج

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرImportedمستوردنسبة التغيرLocalمحلي

20192020
 Percent 

Change %
20192020

 Percent 

Change %
20192020

 Percent 

Change %

0.09147.32147.670.24141.03141.350.23Agriculture-140.25140.13الزراعة

2.22Fishing-2.60100.8098.56-1.85100.2197.61-101.4199.54صيد األسماك

1.56Mining and Quarrying-4.11107.32105.64-92.3393.291.04124.76119.64التعدين واستغالل المحاجر

0.24Manufacturing-1.20119.63119.34-123.36124.931.27118.08116.66الصناعات التحويلية

0.10Overall Wholesale Price Index-1.00125.61125.48-129.61130.500.68121.72120.50الرقم القياسي العام ألسعار الجملة

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)

2020، 2019األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية وجهة االستهالك في فلسطين، : 16 جدول 

Table 16: Annual Producer Price Index Numbers and Percent Changes by Major Categories and Consumption Destination in Palestine, 2019, 2020  

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

األبواب الرئيسية

Producer Price Index Number  الرقم القياسي ألسعار المنتج

Major Categories

2020، 2019األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية ومصدر السلع في فلسطين، : 17 جدول 

Table 17: Annual Wholesale Price Index Numbers and Percent Changes by Major Categories and Source of Commodities in Palestine, 2019, 2020

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية

Wholesale Price Index Number  الرقم القياسي ألسعار الجملة

Major Categories
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201920202019202020192020

99.4094.7499.5896.6999.4294.94Overall Producer Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار المنتج

 99.2090.84100.8384.1099.2890.57Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

أنشطة زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات ذات 
الصلة

99.3190.80100.8384.0999.3990.52Coop and animal production, hunting and related service activities 

 103.6289.58103.4383.73103.6289.18Growing of non-perennial Coopsزراعة المحاصيل غير الدائمة

97.6192.2895.6089.2497.6092.26Growing of cereals (except rice), leguminous Coops and oil seedsوالمحاصيل البقولية والبذور الزيتية (عدا األرز)زراعة الحبوب 

104.3189.27103.5483.66104.2788.85Growing of vegetables and melons, roots and tubersزراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات

 100.5789.9796.8084.65100.3389.55Growing of perennial Coopsزراعة المحاصيل الدائمة المعمرة

 94.3570.5793.0066.2894.3570.56Growing of perennial Coopsزراعة المحاصيل الدائمة

101.6486.3992.1173.3098.0780.90Growing of tropical and subtropical fruitsزراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية

116.8091.48130.9294.67117.1991.57Growing of citrus fruitsزراعة الحمضيات

112.38103.48101.7787.58112.17103.17Growing of pome fruits and stone fruitsزراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة

Growing of other tree and bush fruits and nuts 95.8198.0994.6191.8995.7697.74زراعة أشجار وشجيرات الفواكه األخرى والجوزيات

97.8788.04Growing of oleaginous fruits....97.8788.04زراعة الثمار الزيتية

104.96113.17106.62115.76105.28113.66Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical Coopsزراعة  التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والصيدلة

 95.2892.1592.2093.9395.2892.15Animal productionاالنتاج  الحيواني

101.24105.53Raising of cattle and buffaloes....101.24105.53تربية االبقار والجاموس

95.0991.86Raising of sheep and goats....95.0991.86تربية األغنام والماعز

93.0386.5792.1184.0093.0386.57Raising of poultryتربية الدواجن

92.8996.5292.2295.6592.8996.52Raising of other animalsتربية الحيوانات األخرى

 91.8393.83Fishing and aquaculture....91.8393.83صيد األسماك وتربية األحياء المائية

 91.8393.83Fishing....91.8393.83صيد األسماك

91.8393.83Marine fishing....91.8393.83الصيد البحري

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية وجهة االستهالك في فلسطين، : 18 جدول 

Table 18: Annual Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Consumption Destination in Palestine, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس 

Producer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories األبواب الرئيسية والفرعية

133



PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020
2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء

TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201920202019202020192020

 98.0595.2898.6697.9298.1895.82Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

 98.0595.2898.6697.9298.1895.82Other mining and quarrying االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر

 98.0595.2898.6697.9298.1895.82Quarrying of stone, sand and clay(الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل 

98.0595.2898.6697.9298.1895.82Quarrying of stone, sand and clay(الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف + الصناعات التحويلية 
امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات + الهواء 

ومعالجتها
99.5396.7899.4398.5599.5297.00

Manufacturing+Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply+Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities

 99.6898.8399.8799.3899.7198.91Manufacturingالصناعات التحويلية

 99.5698.3999.7699.5699.5898.47Manufacture of food products and beveragesصناعة المشروبات+ صناعة المنتجات الغذائية 

 99.7098.5299.9199.7299.7298.61Manufacture of food productsصناعة المنتجات الغذائية

 102.1297.91103.74104.01102.3598.69Processing and preserving of meatتجهيز وحفظ اللحوم

 102.1297.91103.74104.01102.3598.69Processing and preserving of meatتجهيز وحفظ اللحوم

 99.9198.41100.0497.7199.9298.36Processing and preserving of fruit and vegetablesتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات

99.9198.41100.0497.7199.9298.36Processing and preserving of fruit and vegetablesتجهيز وحفظ الفواكه  والمكسرات والخضراوات

98.5495.67100.00100.0098.9696.80Manufacture of vegetable and animal oils and fatsصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

98.5495.67100.00100.0098.9696.80Manufacture of vegetable and animal oils and fatsصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

99.1898.58100.00100.6299.2198.65Manufacture of dairy productsصناعة منتجات األلبان

99.1898.58100.00100.6299.2198.65Manufacture of dairy productsصناعة منتجات األلبان

 101.5699.32101.59102.67101.5799.56Manufacture of grain mill products, starches and starch productsصناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا

101.5699.32101.59102.67101.5799.56Manufacture of grain mill productsصناعة منتجات مطاحن الحبوب

 99.6099.6696.8096.1799.5099.53Manufacture of other food productsصناعة منتجات االغذية االخرى

98.8298.9699.91100.0098.8298.96Manufacture of bakery productsصناعة منتجات المخابز

107.36109.87103.70106.68106.86109.42Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryصناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية

Base Year (2018 = 100) سنة األساس  

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية وجهة االستهالك في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Annual Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Consumption Destination in Palestine, 2019, 2020
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201920202019202020192020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس  

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية وجهة االستهالك في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Annual Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Consumption Destination in Palestine, 2019, 2020

99.9599.97100.00100.0099.9599.97صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة
Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous 

products

101.33100.3294.9093.36100.3399.25Manufacture of other food products n.e.cصناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر

99.0596.64Manufacture of prepared animal feeds....99.0596.64صناعة األعالف الحيوانية المحضرة

99.0596.64Manufacture of prepared animal feeds....99.0596.64صناعة األعالف الحيوانية المحضرة

 98.6897.5496.3195.9798.6397.50Manufacture of beveragesصناعة المشروبات

 98.6897.5496.3195.9798.6397.50Manufacture of beveragesصناعة المشروبات

وانتاج المياه المعدنية  (المرطبات)صناعة  المشروبات الخفيفة 
وغيرها من المياه المعبأة

98.6897.5496.3195.9798.6397.50
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other 

bottled waters

98.5195.5498.5195.5498.5195.54Manufacture of tobacco productsصناعة منتجات التبغ

98.5195.5498.5195.5498.5195.54Manufacture of tobacco productsصناعة منتجات التبغ

 99.8596.2299.8796.2899.8596.22Manufacture of textilesصناعة المنسوجات

99.8596.2299.8796.2899.8596.22Manufacture of other textilesصناعة المنسوجات األخرى

99.8596.2299.8796.2899.8596.22Manufacture of made-up textile articles, except apparelصناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس

 100.2499.5999.9199.72100.2399.59Manufacture of wearing apparelصناعة المالبس

 100.2499.5999.9199.72100.2399.59Manufacture of wearing apparel, except fur apparelصناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفراء

100.2499.5999.9199.72100.2399.59Manufacture of wearing apparel, except fur apparelصناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفراء

 101.07103.1299.96100.25100.26101.01Manufacture of leather and related productsصناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة

دباغة وتهيئة الجلود وصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد وغيرها 
وصناعة السروج واألعنة وتهيئة ودباغة الفرو

100.00100.00100.00100.00100.00100.00
Tanning and dressing of leather; Manufacture of luggage, handbags, 

saddlery and harness; dressing and dyeing of fur 

100.00100.00100.00100.00100.00100.00Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harnessصناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة

 101.31103.8199.96100.27100.29101.13Manufacture of footwearصناعة األحذية

 101.31103.8199.96100.27100.29101.13Manufacture of footwearصناعة األحذية
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201920202019202020192020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس  

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية وجهة االستهالك في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Annual Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Consumption Destination in Palestine, 2019, 2020

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، 
صناعة األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

100.04100.14100.00100.00100.03100.12
Manufacture of wood and  products of wood and cork, except 

furniture; Manufacture of articles of straw and plaiting materials 

 100.04100.14100.00100.00100.03100.12Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materialsصنع منتجات من الخشب والفلين والقش ومواد الضفر

100.05100.19100.00100.00100.05100.18Manufacture of builders' carpentry and joineryصناعة منتجات النجارة المستخدمة فى البناء

100.00100.00100.00100.00100.00100.00Manufacture of wooden containersصناعة األوعية الخشبية

 100.6999.99100.69102.29100.69100.40Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجات الورق

 100.6999.99100.69102.29100.69100.40Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجات الورق

واألوعية  المصنوعة من  (الكرتون)صناعة الورق المموج  والمقوى 
الورق او الورق المقوى

101.06100.30100.0099.44101.00100.26
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of 

paper and paperboard

100.3599.71100.79102.70100.47100.50Manufacture of other articles of paper and paperboard(الكرتون)صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى 

 91.2584.47100.00100.0091.2884.53Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

 91.2584.47100.00100.0091.2884.53Printing and service activities related to printingالطباعة وأنشطة الخدمات المتصلة بها

91.2584.47100.00100.0091.2884.53Printingالطباعة

 99.1094.56100.0092.0199.2494.16Manufacture of coke and refined petroleum productsصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

 99.1094.56100.0092.0199.2494.16Manufacture of refined petroleum productsصناعة المنتجات النفطية المكررة

 99.1094.56100.0092.0199.2494.16Manufacture of refined petroleum productsصناعة المنتجات النفطية المكررة

 99.6397.4799.61100.1699.6397.97Manufacture of chemicals and chemical productsصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية

 99.6397.4799.61100.1699.6397.97Manufacture of other chemical productsصناعة منتجات كيميائيه أخرى

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة 
واالصماغ

98.7996.36....98.7996.36
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and 

mastics

صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور 
ومستحضرات التجميل

100.2198.2499.61100.16100.0598.77
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing 

preparations, perfumes and toilet preparations
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201920202019202020192020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس  

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية وجهة االستهالك في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Annual Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Consumption Destination in Palestine, 2019, 2020

100.03100.11100.00100.00100.03100.11 صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها
Manufacture of basic pharmaceutical products and 

pharmaceutical preparations 

المنتجات الدوائية الكيماوية )صناعة المستحضرات الصيدالنية 
(والنباتية

100.03100.11100.00100.00100.03100.11
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical 

products

المنتجات الدوائية الكيماوية )صناعة المستحضرات الصيدالنية 
(والنباتية

100.03100.11100.00100.00100.03100.11
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical 

products

 99.5999.10100.00100.0099.7199.37Manufacture of rubber and plastics productsصناعة منتجات المطاط واللدائن

 99.5999.10100.00100.0099.7199.37Manufacture of plastics products(البالستك)صناعة المنتجات اللدائنية 

 99.5999.10100.00100.0099.7199.37Manufacture of plastics products(البالستك)صناعة المنتجات اللدائنية 

 99.4098.0399.6299.2799.4598.29Manufacture of other non-metallic mineral productsصناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

100.26100.03100.00100.00100.24100.03Manufacture of glass and glass productsصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية

100.26100.03100.00100.00100.24100.03Manufacture of glass and glass productsصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية

 .99.3897.9899.6199.2799.4398.26Manufacture of non-metallic mineral products n.e.cصناعة منتجات المعادن الالفلزية غير المصنفة فى مكان آخر

99.1697.39Manufacture of articles of conCoete, cement and plaster....99.1697.39صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص

99.9399.7599.6199.2799.7799.50Cutting, shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وإتمام تجهيز األحجار

صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة فى مكان 
آخر

100.4295.05....100.4295.05Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.

99.54101.8698.4196.7399.0899.77Manufacture of basic metals(صناعة المنتجات المعدنية األساسية )صناعة الفلزات االساسية 

99.54101.8698.4196.7399.0899.77Manufacture of basic iron and steelصناعة الحديد والصلب االساسية

99.54101.8698.4196.7399.0899.77Manufacture of basic iron and steelصناعة الحديد والصلب االساسية

99.38100.89100.71101.2999.45100.91 صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and 

equipment 
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TotalاجماليExported   مصدرLocalمحلي

201920202019202020192020

Base Year (2018 = 100) سنة األساس  

األبواب الرئيسية والفرعية
Producer Price Index Numberالرقم القياسي ألسعار المنتج

Major and Sub Categories

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار المنتج حسب األبواب الرئيسية والفرعية وجهة االستهالك في فلسطين، : (تابع) 18 جدول 

Table 18 (cont.): Annual Producer Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Consumption Destination in Palestine, 2019, 2020

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية والصهاريج والخزانات ومولدات 
بخار الماء

99.38100.89100.71101.2999.45100.91
Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam 

generators 

99.38100.89100.71101.2999.45100.91Manufacture of structural metal productsصناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية

 101.0499.14100.2798.33100.8898.96Manufacture of furnitureصناعة األثاث

 101.0499.14100.2798.33100.8898.96Manufacture of furnitureصناعة األثاث

103.67107.09Other manufacturing....103.67107.09صناعات تحويلية آخرى

103.67107.09Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles....103.67107.09صناعة المجوهرات والحلي الثمينة واألصناف المتصلة

103.67107.09Manufacture of jewellery and related articles....103.67107.09صناعة المجوهرات واألصناف المتصلة

 98.9487.45Electricity, gas, steam and air conditioning supply....98.9487.45إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 98.9487.45Electricity, gas, steam and air conditioning supply....98.9487.45إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 98.9487.45Electric power generation, transmission and distribution....98.9487.45(الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه 

 98.9487.45Electric power generation, transmission and distribution....98.9487.45(الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه 

98.4197.8594.1188.6196.7494.22امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها
Water supply; sewerage, waste management and remediation 

activities

99.3699.56Water collection, treatment and supply....99.3699.56تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه

99.3699.56Water collection, treatment and supply....99.3699.56تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه

95.2790.1094.1588.6194.3788.90انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد
Waste collection, treatment and disposal activities; materials 

recovery

95.2790.1094.1588.6194.3788.90Materials recovery استرجاع المواد

95.2790.1094.1588.6194.3788.90Materials recovery استرجاع المواد

81.9186.4681.9186.4681.9186.46Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى

81.9186.4681.9186.4681.9186.46Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)
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Total    اجماليImported    مستوردLocal    محلي

201920202019202020192020

129.61130.50121.72120.50125.61125.48Overall Wholesale Price Indexالرقم القياسي العام ألسعار الجملة

140.25140.13147.32147.67141.03141.35Agricultureالزراعة

147.52148.58149.86149.03146.61146.28Crops horticultureزراعة المحاصيل

139.78135.02148.61144.52144.11139.68Dried pulses and cerialsالحبوب والبقول المجففة

146.69145.36143.02138.90144.83142.08Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

151.35160.86153.79160.45152.46160.62Fresh fruitالفواكه الطازجة

128.45126.40131.45139.20130.15131.73Livestockتربية الحيوان

133.27129.92134.42132.06133.84130.98Livestockالحيوانات الحية

117.92118.73126.92150.15122.32133.32Products of livestockالمنتجات الحيوانية

101.4199.54100.2197.61100.8098.56Fishingصيد األسماك 

92.3393.29124.76119.64107.32105.64Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

123.36124.93118.08116.66119.63119.34Manufacturingالصناعات التحويلية

130.66128.01123.75123.09124.78123.25Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

139.59136.42130.35119.16132.34124.76Production of meat, fish, fruit, vegetables & oilاللحوم واألسماك والفواكه والخضار والزيوت 

125.17123.56153.56116.09138.61119.51Meat productsاللحوم ومنتجاتها

110.75102.93134.59142.23122.08120.98Fish productsمنتجات األسماك

151.46147.76126.39123.94138.34135.32Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

126.08121.5899.1299.75111.78110.10Vegetable, animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

115.93120.67122.86117.44119.34119.02Dairy productsمنتجات األلبان

116.81115.64138.29142.32126.57128.14Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

115.41105.33125.33121.00120.27112.86Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

118.87130.23154.99166.34135.73147.17Animal feedsاألعالف الحيوانية

134.05127.41103.32105.00116.06112.64Other food productsمنتجات األغذية األخرى

129.19123.9392.2289.10109.15105.06Bakery productsمنتجات المخابز

78.2080.1978.2080.19Sugar....السكر

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية ومصدر السلع في فلسطين، : 19 جدول 

Table 19: Annual Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Source of Commodities in Palestine, 2019, 2020 

Base Year (2007=100) سنة األساس

Major and Sub Categories األبواب الرئيسية والفرعية
Wholesale Price Index Number     الرقم القياسي ألسعار الجملة

139



PCBS: Prices and Price Indices Annual Bulletin, 2020
2020األسعار واألرقام القياسية النشرة السنوية، : PCBS ء

Total    اجماليImported    مستوردLocal    محلي

201920202019202020192020

  121.61119.59119.81119.30120.70119.44Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

138.33124.01145.15106.12141.66114.18Macaroni (spaghetti) and noodelsالمعكرونة والشعيرية

146.00137.72130.41137.27137.98137.49Other food productsمنتجات أغذية أخرى

150.84152.74126.60127.95138.14139.70Beveragesالمشروبات

187.37189.89185.70203.20186.47196.35Alcholic drinksالمشروبات الروحية

149.72151.61124.49125.27136.52137.80Soft drinksالمشروبات المرطبة والغازية

170.21170.51212.89210.29190.33189.31Tobacco productsمنتجات التبغ

119.99117.5781.0884.9696.2898.41Textilesالمنسوجات

101.44106.7080.3483.7090.2494.50Spinning, weaving & finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

101.44106.7080.3483.7090.2494.50Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

128.53121.9871.5773.6995.8595.71Other textilesمنسوجات أخرى

128.54121.8071.5474.3995.8795.12Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

128.09130.6771.6072.9895.7697.65Carpetsالسجاد

139.10134.99110.57121.30124.01127.88knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

107.26108.6392.0590.1899.3798.97Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

127.78124.1594.2684.86107.73101.49Leather productsمنتجات الجلود

140.05137.12119.6998.89129.28115.34Leather,suits and footwearالجلود والحقائب واألحذية

125.78105.30113.1891.32119.3198.06Leatherالجلود المدبوغة 

147.09152.79127.26107.71136.71128.24Luggage and handbagsالحقائب

125.82122.0984.1779.29102.9098.38Footwearاألحذية

102.8599.22118.11117.97106.67107.16Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

102.8599.22118.11117.97106.67107.16Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

80.5790.23111.36112.1594.68100.59Wood sheetsصنع الصفائح من الخشب

116.83111.06175.39169.39143.06137.15Carpentry productsمصنوعات النجارة

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية ومصدر السلع في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Annual Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Source of Commodities in Palestine, 2019, 2020

    Wholesale Price Index Number

Major and Sub Categories

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية والفرعية
 الرقم القياسي ألسعار الجملة
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201920202019202020192020

2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية ومصدر السلع في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Annual Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Source of Commodities in Palestine, 2019, 2020

    Wholesale Price Index Number

Major and Sub Categories

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية والفرعية
 الرقم القياسي ألسعار الجملة

94.2295.24108.57108.57101.13101.69Other wood products منتجات خشبية متنوعة

125.34121.98135.78132.57134.12131.11Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

94.28127.74104.17101.2299.10113.33Paper containerاألوعية الورقية

120.86109.86104.40101.80112.32105.74Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

121.58124.69145.91145.46124.38125.14Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

121.47123.46157.89156.99128.59128.49Other chemicalsكيماويات أخرى 

180.60227.5696.9998.68132.24149.73Fertilizersمبيدات آفات وحشرات

148.43145.57102.51103.89123.35122.94Paintsالدهانات

115.70115.56116.43112.61116.04114.07Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

 119.70120.33113.56114.40116.58117.32Soap, cleaning preparations, and cosmiticالصابون والمطهرات ومواد النظافة 

113.64115.96130.30138.37121.15126.50Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

100.18109.40114.85109.18109.58111.77Non-metalic meneral productsمنتجات المعادن الالفلزية

68.0963.72118.99116.4989.9986.15Glass and glass productionالزجاج ومنتجاته

100.99110.54114.53108.62110.39112.83Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفلزية

171.59171.12131.82122.16150.29144.57Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير اإلنشائية

84.2486.1282.1484.3483.1585.22Structural non-refactory ceramicالمنتجات الخزفية اإلنشائية

 100.00100.00116.15108.88107.75104.28Cement and limeاالسمنت والجير والجبس

112.18116.77126.85130.76119.29123.55Cement and lime productsمنتجات اإلسمنت والجبس

93.56107.73127.32118.88109.11113.05Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.00100.0098.4799.8599.2699.92Iron and steelالحديد والصلب

134.90129.58119.71120.60121.09118.43Mine products otther than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

134.28128.07104.32101.95118.87114.22Structural metal productsالمنتجات المعدنية اإلنشائية

93.8986.61100.00100.0096.8293.06Tanks and containersالخزانات والصهاريج
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2020، 2019األرقام القياسية السنوية ألسعار الجملة حسب األبواب الرئيسية والفرعية ومصدر السلع في فلسطين،  : (تابع) 19 جدول 

Table 19 (cont.) : Annual Wholesale Price Index Numbers by Major and Sub Categories and Source of Commodities in Palestine, 2019, 2020

    Wholesale Price Index Number

Major and Sub Categories

Base Year (2007=100) سنة األساس

األبواب الرئيسية والفرعية
 الرقم القياسي ألسعار الجملة

148.99164.28121.88123.23133.50141.94Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

226.60287.8588.47114.76141.50181.68Manufacture of cutlery and hand toolsأدوات مائدة معدنية متنوعة

125.79127.34135.37126.65130.49126.97Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى

104.85104.3788.6188.4696.9996.62Other manufacturingsاآلالت غير المصنفة األخرى

110.13111.55115.36115.27112.71113.37General purpose machinaryآالت متعددة األغراض

110.13111.55115.36115.27112.71113.37Machinery and equipmentاآلالت والمعدات

100.00100.0083.5084.8791.6892.49Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض  

100.00100.00119.95120.65109.52109.84Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت الزراعية 

100.00100.0089.8490.7894.7895.25Machinary toolsصنع العدد اآللية

100.00100.0064.5267.5280.3282.17Machinery for Mining and quarringآالت لعمليات التعدين والمحاجر

108.52107.4589.9189.1398.7797.86Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

100.00100.0092.5691.5496.2195.68Office, accounters and computersآالت المكاتب والمحاسبة والحاسوب

129.91153.5288.0895.82103.68115.97Manufacture of electrical machinaryصنع آالت وأجهزة كهربائية أخرى

100.00100.00116.80116.89108.07108.12Motors and genaratorsالمولدات والمحركات 

141.83156.0064.0971.6095.30105.68Manufacture of electricityصنع أجهزة توزيع كهرباء

133.33174.7293.89112.34111.85140.07Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

123.27130.46133.95135.25127.89131.14Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

117.97122.97136.85136.62127.04129.61Furnitureاألثاث

171.80198.97130.45133.59132.78139.87Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة أخرى

197.22228.62100.00100.00140.41151.07Jewelryالمجوهرات

82.0288.06117.50122.7998.15103.97Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)
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نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير

201920202019202020192020

3.92Raw Materials-2.0697.4093.59-2.0299.4297.37-99.1597.15الخامات والمواد االولية

0.41Quarries and quarrying products-0.42100.0399.62-0.3799.9999.57-100.74100.37منتجات المحاجر والكسارات

1.38Cutting and shaping stones-0.74107.53106.04-0.78104.47103.69-104.66103.84قطع وتشكيل األحجار

3.16Cement, lime and gypsum-3.1598.6095.48-3.1598.5995.48-98.5995.48االسمنت والجير والجبس

1.80Cement products-1.61103.43101.57-1.59103.29101.62-103.57101.92أصناف اسمنتية

9.39Iron and steel-9.3985.3677.35-9.3985.3677.34-85.3677.34الحديد والصلب

Tiles and Panels from Ceramic......2.35-2.35108.18105.63-108.18105.63بالط خزف وصيني وبورسالن

Aluminum and metal doors and windows......1.40-1.40105.43103.95-105.43103.95أبواب وشبابيك حديدية والمنيوم

Taps and hydrants......102.56103.230.65102.56103.230.65حنفيات ومحابس

0.21Wood products-101.52102.280.74101.33102.040.7097.3097.10منتجات الخشب

  Plastic products and health tools......100.47101.921.45100.15101.791.64منتجات البالستك وأدوات صحية

Boilers and other home appliances......1.08-1.53109.08107.91-104.87103.27بويلرات وأجهزة منزلية أخرى

Equipment and electrical networking......1.28-0.2796.6895.44-93.8793.62معدات تمديدات كهربائية

Lamps......99.74100.650.9099.74100.650.90مصابيح ونيونات

Paints......0.80-0.8098.9698.17-98.9698.17الدهانات

1.07Rental of equipment-0.55102.23101.14-0.53102.07101.51-101.63101.09استئجار معدات

 121.34126.854.54121.34126.854.54124.78131.405.31Labour wagesأجور وتكاليف عمال

1.08Overall Construction Cost Index-105.81105.980.16105.68105.700.02104.50103.37الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف البناء

*Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.

Skeleton Buildings Residential BuildingsNon-Residential Buildings

.Not applicable (..).ال ينطبق (..)

.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

 Percentالمجموعات الرئيسية والفرعية

Change %

Percent 

Change %

Percent 

Change %

Major and Sub Groups 

مباني العظمالمباني غير السكنيةالمباني السكنية

2020، 2019، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف البناء حسب المجموعات الرئيسية والفرعية ونوع المبنى في الضفة الغربية: 20 جدول 

 Table 20: Annual Construction Cost Index Numbers and Percent Changes by Major and sub Groups and Building Type in the West Bank*, 2019, 

2020

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

2017104.15103.29103.27103.72103.56103.63103.68103.95104.17104.71105.08105.07105.612017

2018105.84105.57105.72105.87105.88105.89105.93105.87105.79105.79105.86105.91106.002018

2019105.81105.97105.97106.08105.95105.95105.97105.97105.73105.89105.38105.27105.612019

2020105.98105.52105.44106.00105.98105.76105.81105.79105.83105.97105.98106.20107.482020

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

2017104.16103.30103.39103.74103.57103.62103.74103.92104.19104.72105.12105.08105.582017

2018105.78105.53105.73105.85105.84105.80105.83105.75105.69105.72105.84105.85105.972018

2019105.68105.95105.89105.99105.84105.83105.86105.82105.57105.66105.21105.12105.402019

2020105.70105.33105.18105.75105.71105.50105.54105.52105.55105.69105.61105.89107.142020

.Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

Residential Buildingsالمباني السكنية

Non-Residential Buildingsالمباني غير السكنية

2020 - 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 - 2020

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

2017102.61101.58101.67101.81101.60101.69101.65101.94102.49103.54104.13104.12105.102017

2018105.53105.10105.34105.74105.73105.68105.61105.54105.52105.46105.47105.51105.612018

2019104.50105.35105.09105.40104.98104.87104.88104.87104.42104.55103.21103.03103.382019

2020103.37103.20103.03103.61103.71103.12102.96102.94102.89103.16103.12103.16105.602020

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

2017108.05108.51107.77107.38106.90107.07107.53107.59108.31108.19109.18108.81109.372017

2018110.08109.40109.84110.20109.63109.74111.11110.92110.05109.95110.00110.74109.412018

2019109.21108.87108.77108.98109.02109.04109.39109.62109.82109.52109.13109.17109.222019

2020108.06109.39108.63109.09108.92108.58107.72107.45108.22107.77107.00106.70107.182020

Skeleton Buildingsمباني العظم

Monthالشهر

Year Annual 

Average

.Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

.Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

2020 - 2009، *األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية: 23 جدول 

Table 23: Road Cost Index Numbers in the West Bank*, 2009 - 2020 

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

السنة

2020 - 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 - 2020 

السنة
Monthالشهر

Base Year (2013 = 100) سنة األساس

Year Annual 

Average
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نسبة التغير
Percent Change %

Raw Materials 1.60-107.76106.04الخامات والمواد األولية

Quarries and quarrying products 1.82-128.80126.46منتجات المحاجر والكسارات

Asphalt and bitumen mixture and its products 1.67-104.46102.71إسفلت ومنتجاته

Road paints 113.10121.967.83دهانات الطرق

Plastic products 91.2593.112.04منتجات البالستك 

Cement 3.05-93.9991.12االسمنت  

Cement products 0.77-102.70101.90المنتجات االسمنتية

Iron and steel 9.67-94.2985.17الحديد والصلب

Foundry products 0.08-95.5195.44منتجات سبك

Other metals 82.7384.021.56أدوات معدنية أخرى

Electric wires and cables 98.9699.310.36أسالك وكيبالت كهربائية

Water 0.34-108.45108.07المياه

Transportation fees 0.70-90.6390.00أجور مواصالت

Rental of equipments 0.50-116.53115.95استئجار معدات 

Operating costs of equipment and maintenance 0.05-103.21103.16تكاليف تشغيل معدات وصيانة

Labour cost and wages 117.16117.180.02أجور وتكاليف عمال

Wages and miscellaneous costs 100.01100.010.00أجور وتكاليف متنوعة

Overall Road Cost Index 1.06-109.21108.06الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق

 Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

1967.

2020 ،2019، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 24جدول 

 Table 24: Annual Road Cost Index Numbers and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2019, 2020

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

 20192020Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية
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نسبة التغير
 Percent Change %

Agricultural roads 1.18-112.18110.85 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 1.21-108.79107.47 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 0.96-108.20107.16 تطوير طرق بلدية

Maintenance of outside roads 1.04-107.56106.45 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 1.04-108.84107.71  تطوير طرق خارجية

Overall Road Cost Index 1.06-109.21108.06 الرقم  القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق

نسبة التغير
Percent Change %

0.38Excavations-123.84123.37الحفريات

0.46Deface materials-102.55102.08مواد الطمم

1.66Asphalt, bitumen mixture and its products-87.4185.96إسفلت ومنتجاته

102.26103.040.77Plastic and cements pipesمواسير بالستيك وباطون

3.40Fountains-108.89105.19مناهل

119.42119.420.01Administrative expensesمصاريف إدارية

140.78147.945.09Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

0.22Overall Sewage Networks Cost Index-109.78109.54الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي

2020، 2019، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف الطرق حسب نوع الطريق في الضفة الغربية: 25 جدول 
Table 25: Annual Road Cost Index Numbers and Percent Changes by Type of Road in the West Bank*, 2019, 2020

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

Type of Road 20192020نوع الطريق

 Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

1967.

 Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

1967.

2020 ،2019، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي حسب المجموعات الفرعية في الضفة الغربية: 26جدول 

 Table 26: Annual Sewage Networks Cost Index Numbers and Percent Changes by Sub Groups in the West Bank*, 2019, 2020

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

 Sub Groups 20192020المجموعات الفرعية
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نسبة التغير
Percent Change %

3.58Water Reservoirs-106.69102.87خزانات المياه

0.38Excavations-123.84123.37الحفريات

1.81Concrete-103.47101.59الخرسانة

10.26Iron-101.0590.68الحديد 

123.30127.763.62Construction work and paintأعمال البناء والدهانات

106.87107.000.12Miscellaneousمتفرقات

119.42119.420.01Administrative expensesمصاريف ادارية

116.66119.612.52Water Networksشبكات المياه

0.38Excavations-123.84123.37الحفريات

0.46Deface Materials-102.55102.08مواد الطمم

1.66Asphalt, bitumen mixture and its products-87.4185.96إسفلت ومنتجاته

 123.00128.224.25Plastic and steel pipesمواسير بالستيك وحديد

119.42119.420.01Administrative expensesمصاريف إدارية

133.13139.905.09Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

113.55114.380.73Overall Water Networks Cost Indexالرقم القياسي العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

.Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *

2020 ،2019، *األرقام القياسية ونسب التغير السنوية ألسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية: 27جدول 

 Table 27: Annual Water Networks Cost Index Numbers and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank*, 2019, 2020

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

 20192020Major 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

2012109.25107.87108.54108.88108.85109.28108.84108.82109.56110.36109.89110.00110.142012

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

2017111.92111.80111.54111.61111.09110.99111.33111.50111.98112.18112.89112.78113.392017

2018113.90113.47113.46114.05113.89113.84114.31114.42113.82113.84113.69114.32113.722018

2019113.55113.64113.20113.24113.25113.45113.61113.68113.66113.79113.38113.08114.582019

2020114.38114.51114.34114.60114.60114.23114.03113.87114.02114.23114.01113.92116.152020

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

2017108.62108.19108.17108.35108.39108.12108.75108.79108.87108.58109.12109.02109.052017

2018109.51109.13109.39109.80109.44109.38109.77109.86109.44109.43109.38109.75109.332018

2019109.78109.32109.38109.19109.38109.48109.70109.79109.86110.40110.39110.34110.142019

2020109.54109.99109.52109.83109.77109.73109.54109.45109.66109.55109.39109.23108.852020

Water Networks شبكات المياه

Sewage Networksشبكات الصرف الصحي

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *
1967.

*Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.

2020 - 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 - 2020 

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

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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نسبة التغير
Percent Change %

23.07Mining and quarrying-85.8866.07التعدين واستغالل المحاجر

10.46Manufacturing-103.8893.01الصناعات التحويلية

102.91112.869.67Manufacture of food productsصناعة المنتجات الغذائية

1.64Manufacture of beverages-121.20119.22صناعة المشروبات

4.87Manufacture of tobacco products-84.4080.29صناعة منتجات التبغ

1.73Manufacture of textiles-87.1985.68صناعة المنسوجات

7.59Manufacture of wearing apparel-94.6887.49صناعة المالبس

 20.87Manufacture of leather and related products-92.9173.52صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة

21.87Manufacture of wood and its products-107.7984.21صناعة الخشب ومنتجات الخشب

14.60Manufacture of paper and its products-116.1999.23صناعة الورق ومنتجات الورق

 204.17325.0959.23Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

18.85Manufacture of coke, refined petroleum products-107.8987.56صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

95.44123.7229.62Manufacture of chemicals & its productsصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية

102.38103.861.45Manufacture of pharmaceuticals  and its productsصناعة المنتجات الصيدالنية األساسية ومستحضراتها

10.15Manufacture of rubber and plastic-100.4390.24صناعة منتجات المطاط واللدائن

17.37Manufacture of Non-metallic mineral products-100.3482.91صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 10.66Manufacture of basic metals-105.2894.06(صناعة المنتجات المعدنية األساسية)صناعة الفلزات االساسية 

27.68Fabricated metal products except machinery and equipment-93.4967.61صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات

 12.41Manufacture of furniture-98.3086.10صناعة األثاث

 33.55Other manufacturing-100.9967.11صناعات تحويلية آخرى

 101.58113.3711.61Electricity, gas, steam and air conditioning supplyإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

122.62129.965.98امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها
Water supply, sewerage, waste management and 

remediation activities

125.54132.085.21Water collection, treatment and supplyتجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه

95.51114.9420.35انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد
Waste collection, treatment and disposal activities, materials 

recovery
96.07146.7652.77Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات األخرى

7.95Overall Industrial Production Index-103.8695.60الرقم القياسي العام لكميات االنتاج الصناعي

2020، 2019األرقام القياسية ونسب التغير السنوية لكميات اإلنتاج الصناعي حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في فلسطين، : 29جدول 
Table 29: Annual Industrial Production Index Numbers and Percent Changes by Major and Sub Groups in Palestine, 2019, 2020

Base Year (2018 = 100)سنة األساس 

 20192020Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية 
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المتوسط السنوي

كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسان آذار شباط كانون ثاني 

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

201193.4194.0789.5191.0088.2092.23102.7994.6491.3694.3197.2389.9395.702011

201299.3888.1393.4491.30100.37103.46101.32105.9199.84104.7599.10101.25103.752012

2013107.16102.1294.8498.42114.01116.98110.75119.90120.56110.62112.0793.7991.822013

2014102.96101.3896.25101.66101.46101.60105.3692.47101.61108.1398.23102.71124.612014

201599.0491.54108.5688.6193.25101.20107.5797.60107.2695.2598.71102.4196.532015

201699.9993.4599.6298.3398.22104.1999.2595.10108.4299.49101.83100.67101.282016

2017104.10106.1499.65107.71100.85100.3689.09102.68120.10105.16106.50105.44105.562017

2018100.0097.8696.86101.5298.1395.0390.07100.9598.58106.14102.90105.40106.582018

2019103.8695.5498.29104.30104.5896.1297.09107.60102.64111.73110.82108.72108.912019

202095.60101.66105.7178.1960.1379.6094.7196.00102.01110.11109.84102.36106.952020

2020 - 2011األرقام القياسية لكميات االنتاج الصناعي في فلسطين، : 30 جدول 

Table 30: Industrial Production Index Numbers in Palestine, 2011 - 2020 

Base Year (2018 = 100) سنة األساس

السنة

Monthالشهر

Year Annual 

Average

151
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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.   

2. The data of Construction Cost Index, Road Cost Index, Water and Sewage Networks Cost 

Index are collected only for the West Bank governorates. 

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

average exchange rate of the US Dollar during 2011 - 2020 was as follows: 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Month 

3.46 3.69 3.42 3.82 3.95 3.95 3.49 3.73 3.81 3.58 January 

3.43 3.63 3.50 3.74 3.91 3.90 3.52 3.69 3.74 3.66 February 

3.59 3.62 3.46 3.66 3.87 4.00 3.48 3.69 3.76 3.56 March 

3.57 3.59 3.53 3.65 3.78 3.94 3.48 3.62 3.75 3.43 April 

3.52 3.59 3.59 3.59 3.81 3.86 3.46 3.63 3.83 3.47 May 

3.46 3.60 3.60 3.53 3.86 3.83 3.46 3.62 3.88 3.41 June 

3.44 3.55 3.64 3.55 3.86 3.79 3.42 3.61 3.99 3.42 July 

3.40 3.51 3.67 3.60 3.80 3.83 3.50 3.58 4.02 3.54 August 

3.42 3.53 3.59 3.53 3.76 3.91 3.63 3.57 3.95 3.69 September 

3.39 3.52 3.66 3.51 3.82 3.87 3.73 3.54 3.85 3.67 October 

3.36 3.49 3.71 3.52 3.84 3.89 3.83 3.54 3.90 3.74 November 

3.25 3.48 3.75 3.50 3.83 3.88 3.93 3.50 3.80 3.77 December 

3.44 3.56 3.59 3.60 3.84 3.89 3.58 3.61 3.86 3.58 Annual Average 
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Abbreviations 
 

CB: Consumer Basket 

CPI: Consumer Price Index 

COICOP - 2018: Classification of Individual Consumption According to Purpose 2018 

CFG: Core Funding Group 

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

Activities (Rev.4)  

NIS: New Israeli Shekel 

PPI: Producer Price Index 

PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics 

Jerusalem J1: 
Represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967 

SNA - 2008: System of National Accounts 2008 

UNSD: United Nations Statistic Division 

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 Expenditure and Consumption Survey 

GPS Global Position System 

GIS Geographic Information System 
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Introduction 
 

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

lives, provide necessary information on the general price trends and are used to calculate 

different types of indices including the inflation rate and its impact on individuals’ income and 

the pattern of household consumption. 

 

Since 1997, PCBS has been regularly producing statistical bulletins on prices, as it recognizes 

the importance of providing field data collected from various markets in Palestinian 

governorates indicating consumer prices and producers and wholesale for the most important 

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

while in 2009 it began collecting the prices of road construction materials to proceed in 2010, 

with the collection of data on the prices of water and sewage commodities. Furthermore, PCBS 

began collecting data on quantities and values of industrial production in the beginning of 2011, 

which made 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 of consumer prices 

for selected goods.  Consumer prices were collected from all Palestinian governorates, 

wholesale prices were collected from five main governorates in the North, Middle and South 

of the West Bank, Jerusalem J1 and the Gaza Strip. Construction materials, roads, water and 

sewage were only covered in the West Bank governorates and data on quantities and values of 

production were collected from all Palestinian governorates. 

 

PCBS is pleased to present the annual bulletin of prices and price indices for 2020 to 

researchers, planners and those interested in economic development, as well as scientific 

research centers, universities and individuals.  It includes consumer, producer and wholesale 

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

 

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

PCBS encourages users to provide feedback and suggestions in order to tailor improvements to 

different user needs 
 

 
 

May, 2021 Dr. 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 statistical indicators 

glossary and guide issued by PCBS based on the latest international statistical classifications 

and in consistence with international systems. 

 

Inflation: 

It is 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 for previous periods. 

 

Price Index: 

It is a statistical tool used to measure changes in prices of purchased goods and services during 

different temporal intervals. 

 

Purchasing Power of Money:  
It is the value of money as measured by the quantity and quality of goods and services it can 

buy. 

 

Laspeyres Equation: 

It is an equation used for calculating price indices, which measures comparative period prices 

in relation to a base period price, multiplied by the proportional weight of commodity or goods 

groups throughout the base year. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool used to measure the average changes in the prices of goods and services 

that households consume during two different periods: one called the base period and the other 

called the comparison period. 

 

Consumer Price:  

It is a price paid by households to gain a commodity or service. 

 

Producer Price: 

The producer price is the amount receivable by the producer from the purchaser for a unit of a 

goods or service produced as output, minus any VAT or similar deductible tax, invoiced to the 

purchaser.  Producer prices exclude any transport charges invoiced separately by the producer. 

 

Base Time: 

It refers to the period to which the current period is being compared. 

  

Consumer Basket: 

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

It is the resale (sale without transformation) of new and used goods to retailers, industrial, 

commercial, institutional and professional users, other wholesalers, or 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 Weight: 

It is the percent which reflects the relative significance of the commodities and services within 

the consumer basket or any component of the index which is used in the mathematical 

calculation of the index. 

 

Base Prices: 

It refers to the prices of goods and services in a period to which current prices are being 

compared.  

   

Percentage Change in Price Index (Indicator): 

It is the change in the index calculated by dividing the price index of a particular period by the 

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

hundred.  

 

Chaining Coefficient: 

It is a term used to adjust indices in 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 transactions with other entities. 

 

Economic Activity: 

It refers to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that uses 

labor, capital, goods and services to produce specific products (goods and services).  In addition, 

main economic activity refers to the main work of the enterprise based on the (ISIC) 

contributing to the largest proportion of the value added, in case 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 for the establishment’s 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 and taking into account the 

specific Palestinian context. 
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1. Classification of Individual Consumption according to Purpose (COICOP), First 

Version 2018: 
 

It is a part of (SNA-2008) and is used in three important statistical axes: household expenditure 

and consumption surveys (PECS), Consumer Price Indices (CPI), International Comparison 

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

The (COICOP-2018) classification is divided into three parts: 

 Divisions (1-13): Individual Consumption Expenditure of Households. 

 Division (14): Individual Consumption Expenditure of Non-Profit Institutions Serving 

Households. 

 Division (15): Individual Consumption Expenditure of General Government. 
 

Groups are divided for national purposes into sub-groups, with five digits each, which are 

subsequently subdivided into categories with six digits. 

 

2. Palestinian Industrial Classification of Economic Activities (Fifth Digits) according to 

International Standard of Industrial Classification of all Economic Activities (Rev.4) 

(ISIC-4), First Version (Third Edition), January 2014: 

 

It is a general classification of production 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 needed to analyze 

labor force, employment and other types of social analysis.  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 rules.  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 to monitor, analyze and evaluate 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 2020.  It focuses 

primarily on the annual inflation rates in various indices surveys according to the main groups 

comprising each index. 

 

2.1 Consumer Price Index Numbers During 2020   

The annual Consumer Price Index Number in Palestine during 2020 decreased by 0.73% 

compared to the previous year (base year 2018 = 100). The decrease in the CPI during 2020 

was due to the decrease in the prices of goods and services in Clothing and Footwear group by 

3.33%, the prices of goods and services in Information and Communication group by 2.55%, 

the prices of goods in Food and Non-Alcoholic Beverages group by 2.46%, the prices of goods 

and services in Transport group by 1.89%, and the prices of goods and services in Furnishings, 

Household Equipment and Routine Household Maintenance by 1.01%. Meanwhile, the prices 

of goods and services in Personal Care, Social Protection and Miscellaneous group increased 

by 2.94%, the prices of goods and services in Restaurants and Accommodation Services group 

increased by 1.01%, and the prices of goods and services in Housing, Water, Electricity, Gas 

and Other Fuels group increased by 0.63%. Changes in the prices of commodities in other 

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

increased by 11.69% compared to their levels in 2010.  Moreover, they increased by 44.08% 

compared to 2004 (See Table 5).  

 

Consumer Prices in the West Bank During 2020:  

Consumer prices in the West Bank decreased by 0.90% during 2020 compared to the previous 

year (base year 2018 = 100), the decrease in the CPI during 2020 was due to the decrease in the 

prices of goods and services in Clothing and Footwear group by 3.23%, the prices of goods and 

services in Information and Communication group by 3.04%, the prices of goods in Food and 

Non-Alcoholic Beverages group by 2.85%, the prices of goods and services in Transport group 

by 1.96%, and the prices of goods and services in Furnishings, Household Equipment and 

Routine Household Maintenance group by 0.92%. Meanwhile, the prices of goods and services 

in Personal Care, Social Protection and Miscellaneous group increased by 3.15%, and the prices 

of goods and services in Restaurants and Accommodation Services group increased by 2.13%. 

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

index. Consumer prices increased by 15.28% compared to their level in 2010 and by 46.02% 

compared to 2004 (See Table 6). 

 

Consumer Prices in Gaza Strip During 2020:  

Consumer prices in Gaza Strip decreased by 0.52% during 2020 compared to the previous year 

(base year 2018 = 100).  This was due to the decrease in the prices of Education services by 

4.62%, the prices of goods and services in Clothing and Footwear group by 4.43%, the prices 

of goods and services in Restaurants and Accommodation Services group by 3.50%, the prices 

of Health services by 2.98%, the prices of goods and services in Furnishings, Household 

Equipment and Routine Household Maintenance group by 1.46%, the prices of goods in Food 

and Non-Alcoholic Beverages group by 1.15%, and the prices of goods and services in 

Information and Communication group by 1.00%. Meanwhile, Alcoholic Beverages, Tobacco 

and Narcotics group increased by 4.01%, the prices of goods and services in Personal Care, 

Social Protection and Miscellaneous group increased by 2.53%,  and the prices of goods and 

services in Transport group increased by 1.58%. The prices of commodities in other groups also 
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changed but had less effect on the overall price index.  Consumer prices increased by 2.68% 

compared to their level in 2010 and by 35.33% compared to 2004 (See Table 7). 

 

Consumer Prices in Jerusalem J1 During 2020:  

Consumer prices in Jerusalem J1 increased by 0.74% during 2020 compared to the previous 

year (base year 2018 = 100).  This was due to the increase in the prices of Health services by 

8.92%, the prices of Education services by 5.89%, the prices of goods and services in the 

Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels group by 3.34%, the prices of goods and 

services in Restaurants and Accommodation Services group by 2.77%, the prices of goods and 

services in Personal Care, Social Protection and Miscellaneous group by 2.65%, and the prices 

of goods in Food and Non-Alcoholic Beverages group by 0.96%. Meanwhile, the prices of 

goods and services in Transport group decreased by 4.63%, the prices of goods and services in 

Information and Communication group decreased by 2.20%, and the prices of goods and 

services in Clothing and Footwear group decreased by 1.68%. Changes in the prices of 

commodities in other groups were also observed but had less effect on the overall price index.  

Consumer prices increased by 19.06% compared to their level in 2010 and by 53.28% compared 

to 2004 (See Table 8). 

 
Consumer Price Index Numbers by Region: 2011-2020 

 

    Base Year (2018 = 100) 

 
   * Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

   ** Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 
2.2 Producer Price Index Numbers in Palestine During 2020   

The Annual Producer Price Index Numbers in Palestine decreased by 4.51% during 2020 

compared to 2019 (base year 2018 = 100).  The prices of locally produced and consumed 

products decreased by 4.69%, and the prices of locally produced and exported products 

decreased by 2.90% during 2020.  At the level of major groups; the prices of goods and services 

in the electricity, gas, steam and air conditioning supply group decreased by 11.62%, the prices 

of goods in the agriculture, forestry and fishing group decreased by 8.77%, the prices of goods 

and services in water supply, sewerage, waste management and remediation activities decreased 

by 2.60%, the prices of goods in the mining and quarrying group decreased by 2.40%, and the 

prices of goods in the manufacturing group decreased by 0.80%.  Producer prices increased by 

5.66% compared to their level in 2011 and by 24.27% compared to their level in 2007 (See 

Table 16). 
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Producer Price Index Numbers in Palestine (for Locally Produced and Consumed 
Products and Locally Produced and Exported Products): 2011-2020 

 

  Base Year (2018 = 100) 

 

 

2.3 Wholesale Price Index Numbers in Palestine During 2020   

The Annual Wholesale Price Index Number in Palestine decreased by 0.10% during 2020 

compared to 2019 (base year 2007 = 100). The prices of imported products decreased by 1.00%, 

while, the prices of locally produced and consumed products increased by 0.68% during 2020.  

At the level of major groups, the prices of goods in the fishing group decreased by 2.22%, the 

prices of goods in the mining and quarrying group decreased by 1.56%, and the prices of goods 

in the manufacturing group decreased by 0.24% during 2020 compared with 2019. Meanwhile, 

the prices of goods in the agriculture group increased by 0.23%. Wholesale prices increased by 

25.48% compared to their level in 2007 (See Table 17). 
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2.4 Construction Cost Index Numbers in the West Bank During 2020   

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

increased by 0.16% during 2020 compared to 2019 (base year 2013 = 100).  This increase was 

due to the increase in labour costs and wages by 4.54%. However, the prices of raw materials 

decreased by 2.02%, and rental of equipment decreased by 0.53% during the same period.  

Construction prices for Residential buildings increased by 5.98% compared to their level in 

2013 (See Table 20). 

 

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

slightly increased by 0.02% during 2020 compared to 2019 (base year 2013 = 100).  This 

increase was due to the increase in the prices of labour costs and wages by 4.54%. However, 

the prices of raw materials decreased by 2.06%, and rental of equipment decreased by 0.55%.  

Construction prices for Non-residential buildings increased by 5.70% compared to their level 

in 2013 (See Table 20). 

 

The Annual Construction Cost Index Number for Skeleton buildings in the West Bank 

decreased by 1.08% during 2020 compared to 2019 (base year 2013 = 100).  This decrease was 

due to the decrease in the prices of raw materials by 3.92%, and rental of equipment by 1.07%. 

However, labour costs and wages increased by 5.31% during the same period.  Construction 

prices for Skeleton buildings increased by 3.37% compared to their level in 2013 (See Table 

20). 

 
Construction Cost Index Numbers by Building Type in the West Bank*: 2011-2020 

 

 Base Year (2013 = 100) 

 

 * Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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Construction Cost Index Numbers for Skeleton Building in the West Bank*: 2014-2020 
 

   Base Year (2013 = 100) 

 
* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

2.5 Road Cost Index Numbers in the West Bank During 2020   

The Annual Road Cost Index Number in the West Bank decreased by 1.06% during 2020 

compared to 2019 (base month December 2008 = 100).  This decrease was due to the decrease 

in the prices of raw materials by 1.60%, rental of equipment by 0.50%, and operating costs of 

equipment and maintenance slightly decreased by 0.05%. However, labour costs and wages 

slightly increased by 0.02% during 2020 compared to 2019. Road construction costs increased 

by 8.06% compared to their level in the base month (See Table 24). 

 
Road Cost Index Numbers in the West Bank*:2011-2020 

  Base Month (December 2008 = 100) 

 
 * Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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and cement pipes group increased by 0.77% during the same period. Sewage networks 

construction costs increased by 9.54% compared to their level in the base month (See            

Table 26). 

 
Sewage Networks Cost Index Numbers in the West Bank*: 2011-2020 

    Base Month (January 2010 = 100) 

 
* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

2.7 Water Networks Cost Index Numbers in the West Bank During 2020   

The Annual Water Networks Cost Index Number in the West Bank increased by 0.73% during 

2020 compared to 2019 (base month January 2010 = 100) due to the increase in the costs of 

water networks by 2.52%. Although, the costs of water reservoirs decreased by 3.58%.  At the 

level of sub groups, the prices of goods in the plastic and steel pipes group increased by 4.25%, 

the prices of goods and services in the construction work and paint group increased by 3.62%. 

Meanwhile, the prices of iron decreased by 10.26%, the prices of concrete decreased by 1.81%, 

the prices of goods in the asphalt, bitumen mixture and its products group decreased by 1.66%, 

the prices of deface materials decreased by 0.46%, and the prices of excavations decreased by 

0.38% during the same period.  Water network construction costs increased by 14.38% 

compared to their level in the base month (See Table 27). 

 
Water Networks Cost Index Numbers in the West Bank*: 2011-2020 

   Base Month (January 2010 = 100) 

 
* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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2.8 Industrial Production Index Numbers in Palestine During 2020   

The Annual Industrial Production Index Number in Palestine decreased by 7.95% during 2020 

compared to 2019 (base year 2018 = 100) due to the decrease in mining and quarrying activities 

by 23.07%, and the activities of the manufacturing industry by 10.46%. Meanwhile, the 

activities of electricity, gas, steam and air conditioning supply increased by 11.61%, and the 

activities of the water supply, sewerage, waste management and remediation increased by 

5.98%.  IPI increased by 2.35% compared to their level in 2011 (See Table 29). 

 
Industrial Production Index Numbers in Palestine: 2011-2020 

   Base year (2018 = 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 has also been collecting 

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 the indices system, and the basket of goods and services is the 

real group that is monitored, its price changes are studied at regular intervals for the purpose of 

calculating the standard numbers. 
 

3.1 Objectives of Prices and Indices 

The prices surveys primarily provide the following: 

 Data on PPI for locally produced and consumed products and locally produced and 

exported products for major and sub groups in Palestine. 

 Data on WHPI for locally produced and consumed products and imported products for 

major and sub groups in Palestine. 

 Data on CPI in Palestine covering the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem J1 for major 

and sub groups of expenditure. 

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

and skeleton buildings for major and sub groups in the West Bank. 

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

groups in the West Bank. 

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

sub groups in the West Bank. 

 Data on the IPI for major and sub groups in Palestine. 

 Data on the relative change of industrial production in Palestine through measuring the 

amounts of production for a representative sample of an industrial operation establishment.  

 Data on the relative change in the prices of industrial and agriculture products in Palestine.  

 A measure of price percent change in Palestine, whether domestic or imported.  

 Statistics needed for decision-makers, planners and those who are interested in the national 

economy.  

 Contribution 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, the most important of which are as 

follows: 

 Adjustment of wages, government subsidies and social security benefits to compensate in 

part or in full for the changes in living costs. 

 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 national accounts and to dispose of the impact of price 

changes from income and national groups. 

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

 Price indices are used by the public as a guide for the family with regard to its budget and 

its constituent items. 

 Price indices are used to monitor changes in the prices of the goods traded in the market 

and the consequent position of price trends, market conditions and living costs.  However, 
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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 

living costs. 

 The IPI is used as an important indicator to compare the progress and development of the 

productive sector during two periods of time. 

 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 to be used by the field teams 

in collecting data from different governorates, with the exception of Jerusalem J1.  The 

electronic form is supported with GIS, and GPS mapping technique that allow the field workers 

to locate the outlets exactly on the map and the administrative staff to manage the field remotely.  

The electronic questionnaire 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, temporarily 

paused or permanently closed.  It also shows the change activity as incomplete or rejected 

with the explanation for the reason of rejection. 

 Third screen: shows the item code, item name, item unit, item price, product availability, 

and reason for unavailability. 

 Fourth screen: checks the price data of the related 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 screen 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 the Jerusalem J1 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 the lower 

section contains the price data for the source 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 the 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 the CCI, RCI, WNCI, and SNCI surveys is the building material 

shops, engineering companies and offices, construction companies, municipalities, and 

wholesale shops for building materials. 

 The target population for the WHPI survey is the wholesale market shops. 

 The target population for the PPI and IPI surveys represents all profit enterprises engaged 

in economic activities within the industrial sector, especially enterprises with high 

economic importance. The frame is the list of all industrial enterprises in the establishment 

census 2017. 
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3.4.2 Sampling Frame, Design, and Sample Size  

A non-probability purposive sample of sources from which the prices of different goods and 

services are collected was updated based on the establishment census 2017, 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 within them.  It is 

worth mentioning that the sample of sources was selected from the main cities inside Palestine: 

Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, Ramallah, Al-Bireh, Jericho, Jerusalem, Bethlehem, 

Hebron, Gaza, Jabalia, Dier Al-Balah, Nusseirat, Khan Yunis 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 730 commodities, whose prices were collected from 3,200 sources. (COICOP) 

classification is used for consumer data as recommended by the United Nations System of 

National Accounts (SNA-2008). 

 

Regarding the 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 represents full coverage of their goods.  The sample was selected from 

the main cities in the West Bank: Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, Ramallah, Al-Bireh, 

Jericho, Jerusalem, Bethlehem and Hebron.  The selection of these sources is representative of 

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 205, and their prices 

are being collected from about 622 sources.  In addition, the number of goods and services 

included in calculating WNCI and SNCI is almost 121 whose prices are being collected from 

about 18 sources, as well as, a group of common goods whose prices were taken from the CCI 

and RCI related sources. The data are 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 were selected according to their contribution to the total production of each layer 

based on the industrial survey of the establishment census 2017.  Those with a production sum 

that comprises almost 70% or more of each of the strata gross production were selected. 

 

The frame was a list of all industrial enterprises in the establishment census of 2017 that were 

engaged in economic activity (internal trade activities, services, industrial activities, transport, 

storage and communications activities, and construction activities).  

 

The enterprises are divided into multiple strata based on two levels that could provide more 

accuracy, as well as a 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. 

 

The process of collecting producer prices data for agricultural goods; plant and animal 

commodities, has been developed to be collected at the farm-gate, the sources were obtained 

from a frame of all agricultural farms in Palestine; plant and animal ones, given by the Ministry 

of agriculture, where a cut-off sample was chosen based on the farm size, such as the largest 

farms were chosen first at the level of governorate, taking into account the availability of the 

goods required, in order to have the prices at the farm-gate and represent the agricultural plant 
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and animal production data to be more accurate and in line with the international 

recommendations. 

The cut-off sample of the farms were chosen based on: 

 The geographical distribution of farms in the Palestinian governorates. 

 The size of the farm, according to the production value and quantity. 

 Selecting farms whose total production constitutes 70% of the production value at the level 

of the plant or animal commodity. 

 Availability of required plant and animal commodities in the PPI basket in the farm. 

 

For the PPI survey, besides the 345 industrial selected establishments from which about 900 

industrial commodities’ prices are being collected, there are about 100 agricultural commodities 

which their prices are being collected from about 153 plant or animal farms.  

 

In addition, for the WHPI system, a non-probability purposive sample was selected to represent 

the sources from which the prices of related different goods and services were collected in such 

a way that achieves 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, Al-Bireh, Jerusalem, Hebron and Gaza.  The 

selection of these sources took into account the variation that can occur in the prices collected 

from different sources.  The number of goods and services included in the calculation of WHPI 

reached 1,256 commodities, whose prices were collected from 430 sources. The data were 

classified according to the (ISIC–4) classification. 

 

3.4.3 Domains  

 CPI in Palestine covers the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem J1 for major and sub-

groups. 

 CCI is for residential, non-residential and skeleton buildings for major and sub-groups in 

the West Bank. 

 RCI is for various kinds of roads for major and sub-groups in the West Bank. 

 WNCI and SNCI are for major and sub-groups in the West Bank. 

 WHPI is for locally produced and consumed products and imported products for major and 

sub-groups in Palestine. 

 PPI is for locally produced and consumed products and locally produced and exported 

products for major and sub-groups in Palestine. 

 IPI is for major and sub-groups in Palestine. 

 

3.4.4 Goods and Services Classification 
 

3.4.4.1 Classification of CPI 

CPI consists of thirteen consumption groups according to the new (COICOP-2018) 

classification, issued by the (UNSD): 

- Food and Non-Alcoholic Beverages - Information and Communication 
- Alcoholic Beverages, Tobacco and 

Narcotics 

- Recreation, Sport, Culture, Gardens and 

Pets 

- Clothing and Footwear - Education Services 
- Housing, Water, Electricity, Gas and 

Other Fuels - Restaurants and Accommodation Services 

- Furnishings, Household Equipment and 

Routine Household Maintenance 

- Health 
- Insurance and Financial Services 
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- Transport 
- Personal Care, Social Protection and 

Miscellaneous Goods and Services 
 

3.4.4.2 Classification of PPI 

PPI consists of five major groups according to the (ISIC–4) classification, issued by the 

(UNSD): 

- A: Agriculture, forestry and fishing - D: Electricity, gas, steam and air 

conditioning supplies 

- B: Mining and quarrying - E: Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 

- C: Manufacturing  

 

3.4.4.3 Classification of WHPI 

WHPI consists of four major groups: 

- Agriculture - Mining and Quarrying 
- Fishing - Manufacturing 

 

3.4.4.4 Classification of CCI 

CCI consists of five major groups: 

- Raw materials - Labour costs and wages 
- Rental of equipment - Expenses and other costs 

- Engineering and supervision services 

 

 

3.4.4.5 Classification of RCI 

RCI consists of six major groups: 

- Raw Materials 
- Operating costs of equipment and 

maintenance 
- Transportation fees - Labour costs and wages 

- Rental of equipment - Wages and miscellaneous costs 

 

3.4.4.6 Classification of SNCI 

SNCI consists of seven major groups: 

- Excavations - Fountains 

- Deface materials - Administrative expenses 

- Asphalt, bitumen mixture and its 

products 

- Wages and other costs 

- Plastic and cements pipes  
 

3.4.4.7 Classification of WNCI 

WNCI consists of two main sections: 

First: water Reservoirs, consisting of six main sub-groups: 

- Excavations - Construction work and paint 
- Concrete - Miscellaneous 

- Iron - Administrative expenses 
 

Second: water networks, consisting of six main sup groups: 

- Excavations - Plastic and steel pipes 
- Deface Materials - Administrative expenses 

- Asphalt, bitumen mixture and its 

products 

- Wages and other costs 
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3.4.4.8 Classification of IPI 

IPI consists of four major groups according to the (ISIC–4) classification, issued by the 

(UNSD): 

- B: Mining and quarrying 
- D: Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 
- C: Manufacturing 

- E: Water supply; sewage, waste 

management and remediation activities 

 

3.4.5 Weighting Calculation  
 

3.4.5.1 Weighting Calculation of CPI 

The relative significance of goods and services in the consumer basket (CB) is based on the 

result of the Palestinian Expenditure and Consumption Survey (PECS) conducted in 2016 -

2017 on a sample of 3,740 families.  

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).   

 

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

PECS when deriving weights for CPI and is not represented in the calculation of the CPI by the 

housing group. 

 

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

CPI for the major groups based on PECS for 2016-2017: 
 

 

Major Groups of Expenditure 

Relative Weight 

Palestine West Bank* Gaza Strip 
Jerusalem 

J1** 

Food and Non-Alcoholic Beverages 28.15 27.79 32.98 21.95 

Alcoholic Beverages, Tobacco and Narcotics 5.31 5.56 3.89 6.40 

Clothing and Footwear 4.89 4.83 5.18 4.75 

Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels 9.07 8.28 10.15 11.35 

Furnishings, Household Equipment and Routine 
Household Maintenance 

4.44 4.44 4.11 4.99 

Health 3.57 3.64 4.27 1.97 

Transport  14.26 16.36 7.67 14.39 

Information and Communication 5.09 5.09 5.03 5.19 

Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets 1.69 1.65 1.72 1.85 

Education Services 3.56 3.70 3.49 2.93 

Restaurants' and Accommodations Services 2.79 2.84 2.89 2.38 

Insurance and Financial Services 4.28 3.31 6.36 5.86 

Personal Care, Social Protection and Miscellaneous 
Goods and Services  

12.90 12.51 12.26 15.99 

Overall Consumer Price Index 100 100 100 100 

* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

** Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

CPI weight update to be 2018 using the general price level for 2018 compared to 2016-2017. 
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The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

CPI by region based on PECS for 2016-2017: 
 

 

Region Relative Weight  

Palestine 100 

West Bank* 66.09 

Gaza Strip 21.27 

Jerusalem J1** 12.64 

   * Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

   ** Data represent those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

   CPI weight update to be 2018 using the general price level for 2018 compared to 2016-2017. 

 

3.4.5.2 Weighting Calculation of PPI 

The weights relied on sales of domestic production values based on the data of each of the 

agricultural production 2015 – 2016 and industrial production for 2017.  They also relied on 

foreign trade statistics for the distribution of the value between exported and locally consumed 

goods in 2017, calculated weights required for each of the goods consumed locally, and 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 

locally produced and consumed is about 90%, compared to 10% for goods locally produced 

and exported abroad.   

 

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

PPI adoption in 2017 data: 
 
 

Main Categories 
Relative Weight  

Local Exported Total 

Agriculture, forestry and fishing  34.06 12.72 31.91 

Mining and quarrying  1.09 2.50 1.23 

Manufacturing  52.09 78.20 54.73 

Electricity, gas, steam and air conditioning supplies 11.62 0.00 10.45 

Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities 

1.14 6.58 1.68 

Overall Producer Price Index 100 100 100 

PPI weight update to be 2018 using the general price level for 2018 compared to 2017. 

 

3.4.5.3 Weighting Calculation of WPI 

The weights relied on sales of domestic production values based on the data of agricultural 

production and industrial production during the year 2007.  They also relied on foreign trade 

statistics for the distribution of the value between imported and locally consumed goods in 

2007, calculated weights required for each of the goods consumed locally, and goods imported 

in proportion to the total value of sales of those goods. 

 

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

and consumed locally is about 60% compared to 40% of imported goods.  It should be noted 

that in the calculation of WHPI for imported goods, they relied on domestic sales prices for 

imported goods, but were weighted based on the value of imports product. 
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The following table shows the relative distribution of the weights used in calculating the 

WHPI adoption in 2007 data: 
 
 

Main Categories 
Relative Weight  

Local Imported Total 

Agriculture 39.53 12.33 28.60 

Fishing 0.23 0.01 0.14 

Mining and quarrying 1.22 0.53 0.94 

Manufacturing 59.02 87.13 70.32 

Overall Wholesale Price Index 100 100 100 

 

3.4.5.4 Weighting Calculation of CCI 

The weights of cost for residential and non-residential groups were calculated in coordination 

with the Ministry of Public Works based on a number of projects implemented by the ministry 

during 2007, in addition to a number of housing projects from the Palestinian Housing Council. 

  

The costs of these building projects were distributed between groups included in the framework 

of the CCI in relative terms. These weights were updated based on a number of projects 

implemented in 2013 and on data available for housing projects during 2013 from the 

Palestinian Housing Council. Skeleton building costs were also included in 2013. 

 

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

CCI adoption in 2013 data: 
 
 

Main Categories 

Relative Weight  

Residential 
Buildings 

Non-residential 
Buildings 

Skeleton Buildings 

Raw materials 63.60 65.60 69.20 

Rental of equipment 4.20 3.60 4.30 

Labour costs and wages 26.30 24.90 23.50 

Expenses and other costs 1.20 1.20 0.00 

Engineering and supervision services 4.70 4.70 3.00 

Overall Construction Cost Index 100 100 100 

 

3.4.5.5 Weighting Calculation of RCI 

The weights of cost groups for different types of roads were calculated in coordination with the 

Ministry of Public Works based on a number of projects implemented by the ministry during 

2008.  The costs of these road projects were distributed between cost groups included in the 

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

RCI adoption in 2008 data: 
 

Main Categories 

Relative Weight 

Agricultural 
roads 

Development 
of outside 

roads 

Development 
of 

municipality 
roads 

Maintenance 
of 

municipality 
roads 

Maintenance 
of outside 

roads 

Overall 
road 
cost 

weight 

Raw materials 36.90 60.60 62.70 63.70 66.10 60.63 

Transportation 
fees 

3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 

Rental of 
equipment 

45.00 14.00 13.50 17.50 13.50 17.75 

Operating costs 
of equipment and 
maintenance 

3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 

Labour costs and 
wages 

7.10 11.40 9.80 8.80 11.40 9.92 

Wages and 
miscellaneous 
costs 

5.00 10.00 10.00 6.00 5.00 7.50 

Overall Road 
Cost Index 

100 100 100 100 100 100 

 

3.4.5.6 Weighting Calculation of SNCI 

The weights of sewage network cost groups were calculated in coordination with the Palestinian 

Contractors Union based on a number of projects implemented by registered contractors during 

2009.  The costs of these sewage networks projects were distributed between cost groups 

included in the framework of SNCI in relative terms.  

 

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

SNCI adoption in 2009 data: 
 
 

Main Categories Relative Weight  

Excavations 15.00 

Deface materials 20.00 

Asphalt, bitumen mixture and its products 7.00 

Plastic and cement pipes 25.00 

Wages and other costs 8.00 

Fountains  20.00 

Administrative expenses 5.00 

Overall Sewage Networks Cost Index 100 

 

3.4.5.7 Weighting Calculation of WNCI 

The weights of water network cost groups were calculated in coordination with the Palestinian 

Contractors Union based on a number of projects implemented by registered contractors during 

2009.  The costs of these water network projects were distributed between cost groups included 

in the framework of WNCI in relative terms.  
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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  

Water Reservoirs 31.25 

Excavations 2.50 

Concrete 13.75 

Iron 10.00 

Construction work and paint 2.50 

Miscellaneous 1.25 

Administrative expenses 1.25 

Water Networks 68.75 

Excavations 6.25 

Deface materials 10.00 

Asphalt, bitumen mixture and its products 8.75 

Plastic and steel pipes  31.25 

Wages and other costs 8.75 

Administrative expenses 3.75 

Overall Water Network Cost Index 100 

 

3.4.5.8 Weighting Calculation of 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 2017. 

 

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

IPI adoption in 2017 data: 
 
 

Main Categories Relative Weight  

Mining and quarrying  2.68 

Manufacturing  82.98 

Electricity, gas, steam and air conditioning supplies  11.95 

Water supply, sewerage, waste management and remediation 
activities 

2.39 

Overall Industrial Production Index 100 

IPI weight update to be 2018 using the general level of production for 2018 compared to 2017. 

 

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 are calculated. After that, the 

elementary indices are weighted by the 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 numbers was modified to 2011 

instead of 2007.  Meanwhile, 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 December 2015.  
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Then at the beginning of 2019 the base of them modified to 2018.  CPI produces separate indices 

for the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem J1 and PCBS adjusted its base year to 2004 instead 

of 1996.  At the beginning of 2014, the base year for CPI was modified to 2010 instead of 2004.  

Then at the beginning of 2019 it’s modified to 2018.  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 2013.  December 2008 is considered the base month for 

RCI, and January 2010 is considered the base month for WNCI and SNCI. 

 

3.6 Fieldwork 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 fieldwork 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 previously 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 pass the evaluation test 

successfully are selected.  The researchers of the fieldwork team are also supervised and 

monitored by the project management and the survey supervisor for a full week when starting 

work for the first time to assess the validity of the work in terms of the proficiency of all 

concepts and proper use of the data collection tool. 

 

3.6.2 Data Collection 

Data on prices were collected through field visits carried out by trained staff to selected markets 

including groceries, supermarkets, cloth and clothing markets, restaurants, general service 

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. Electronic forms of 

questionnaire supported with GIS, and GPS mapping technique were designed specially to 

collect prices for different surveys through the use of tablet devices in the West Bank and Gaza 

Strip while paper questionnaires were used in Jerusalem J1. 

  

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.  

 

Due to COVID-19 pandemic and inability to conduct face-to-face interview during 2020, the 

data for all Price Indices surveys has been collected using mobile phones, in all of the 

Palestinian Governorates interviews. 

 

Three different prices for food products should be collected within one city in CPI, and one or 

two prices 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 their frequent circulation.  The 
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prices for each item were distributed throughout the month by distributing the visits to the 

sources within each city for period of four weeks, so that the prices for the commodity are 

monitored at different periods of the month.  As for vegetables and fruits, their prices were 

collected on Sunday, Tuesday, and Thursday of every week. 

 

In terms of WHPI, one price per commodity was collected quarterly from the selected cities.  

And for producer prices, one price was collected for each industrial commodity produced 

monthly from the selected cities. For the agricultural part of PPI, data collection was modified 

at the end of 2019 to be from main agricultural farms through phone.  The prices of agricultural 

commodities collected four times from the selected farms, so that each week is covered by a 

different group of plant and animal farms to cover all quotations required for plant and animal 

commodities throughout the month. 

 

The goods and services in CCI were collected three times monthly, while those in RCI, WNCI 

and SNCI were collected once monthly from specialized shops and companies related to 

implementing these projects, from the main cities in the West Bank. 

 

Quantities, values and price data for IPI and PPI were collected from 345 economic 

establishments, so that the target society included all profit-making institutions that are engaged 

in economic activity within the industrial sector, especially institutions with a high economic 

importance. These data were fulfilled by the owners and managers of the industrial 

establishments, through qualified researchers trained on the concepts of the survey form. 

 

The field staff benefited from all the documents in the survey files such as survey letters. They 

also benefited from survey objectives, the collection of price data, data uses, and the usefulness 

of the price indices for the Palestinian society. 

 

3.6.3 Field Editing and Supervising 

The fieldwork team consisted of a fieldwork coordinator, office managers and a field team in 

all governorates. PCBS 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 of daily work in the processes of receipt and delivery of various work tools, 

filling forms, writing reports, and reviewing and auditing the outcome of daily work. 

 

The fieldwork coordinator in each governorate carried 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 also carried out 

periodic field visits in all governorates in order to examine the progress of the work and verify 

the researchers’ ability to identify themselves, carry out the surveying processes, use tablets, 

complete forms, audit and review data, and follow up all recommendations resulting from the 

field visits. 

 

3.6.4 Office Editing and Coding 

The price survey forms were already encoded by the project management depending on the 

specific international statistical classification of each survey.  After the researcher collected the 

price data and sent them electronically, the data was reviewed and audited by the project 

management.  Achievement reports were reviewed on a daily and weekly basis.  Also, the 

detailed price reports at data source levels were checked and reviewed on a daily basis by the 
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project management. If there were any notes, the researcher was 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 were designed using the programming language: (Apache Cordova Phone Gap) 

and for exterior design both (HTML and CSS3) were used while for coding, (JAVA script and 

J-Query) were used. 

 

Due to the use of tablets in the collection of price data, the computerized form supported with 

GIS, and GPS mapping technique, which was loaded to the survey program was collected and 

entered by the field researcher. Automated auditing rules were set at the commodity level to 

each price program; namely: 

 To 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 for the price were 

determined for each commodity in a way that the program did not accept any entry price 

below the minimum value or higher than the maximum value.  If a wrong price was entered, 

a window appeared for the researcher showing that the entered price was below the 

minimum price or above the maximum limit of the price, and he/she should check and 

correct it. 

 To compare the price entered by the researcher with the price entered in the previous month 

directly so that the rate of permissible change in the value of the price does not exceed the 

determined level of that commodity. If a wrong price was entered; a window appeared to 

the researcher showing that the price entered exceeded the allowable rate of change, and 

he/she should check and correct it. 

 To compare the price entered by the researcher with the average price of that product so 

that the rate of permissible change in the value of the price does not exceed the determined 

level of that commodity. If a wrong price was entered, a window appeared to the researcher 

showing that the price entered exceeded the allowable rate of change after it was compared 

to the base price, and he/she should check and correct it. 

 

The program does not accept any wrong prices.  In case one of the above mentioned windows 

appeared, the researcher checked the price again and corrected it directly in the entry program.  

Therefore, errors were 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 from 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 prepared for the average prices for 

commodities at each region’s levels.  This file is then entered into the calculation file, which is 

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 are calculated and they are then weighted by base period quantity until it becomes 

possible to calculate the general price index. 

 

After that, schedule records are filled into a table which is prepared for publication according 

to different classifications used for each index type, especially by main and sub-group 

components for each index.  The results are then drafted in the form of monthly, quarterly or 

annual press releases in Arabic and English enhanced by statistical charts and tables. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 

This chapter includes an overview of data accuracy which includes both sampling errors and 

non-sampling errors, as well as data comparison. 

 

4.1 Accuracy  

The price, quantity and value data for 2020 were collected using sampling methods, so that 

these prices and quantities are exposed to sampling errors and 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 total enumeration of the units of the target population, which 

increases the chances of variances between 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 differs due to 

the specialty of each survey.  For example, for the CPI, the variation between its goods was 

very low, except in some cases such as tomato, and cucumber goods that had a high coefficient 

of variation during 2020 due to the high oscillation in their prices.  The variance of the key 

goods in the computed and disseminated CPI survey that was carried out on the Palestine level 

was for reasons related to sample design and variance calculation of different indicators since 

there was a difficulty in the dissemination of results by governorates 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.  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 reported during 2020. 

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

avoid these types 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 theoretically and practically on the 

questionnaire. 

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

notes were supplied with the surveys. 

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 did not exceed 5%):  

a. Data entry staff was selected from among 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 provisions of 
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the questionnaire.  The result of the verification was consistent with the original data 

to a degree of 100%.  

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, and comparing the data of sources and between 

governorates. 

4. Data collected by tablet devices were 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-checking the full forms after researcher’s verification/checking. 

2. Other technical procedures to improve data quality: 

 Seasonal adjustment processes and estimations of non-available items’ prices: 

     Under each category, a number of common items are used in Palestine to calculate the 

price levels and to represent the commodity within the commodity group.  Of course, it 

is necessary to define the specifications of these items in order to ensure that the quality 

or specifications do not differ when prices are collected.  However, the problem 

sometimes encountered is the lack of prices for some commodities due to seasonality, 

which often appears in vegetables and fruits during some stages for a particular source 

or for all sources and is expected to reappear (temporary disappearance) as is the case 

for sources that are closed for a short time for any reason. 

Such cases are treated in a scientific way called the (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 the CPI survey is the absence of varieties 

and sources affiliated to 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 new commodities appearing.   Therefore, it is 

necessary to change them and find substitutes with a special replacement methodology.  

When certain items of goods completely disappear, they are replaced with new items 

similar in type and specifications by selecting the new category which has a high rate of 

consumer 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 changes 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 loses its 

representative in the CPI but its price is still available and getting low, with the 

appearance of a new item that must be replaced within the same period, so a new 

base price is estimated as follows: 
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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 keeping pace with the developments and changes happening 

to goods in the Palestinian CB and reflect reality. 

 

3. Time Linking Method: 

This method is used when the current commodity disappears completely in a certain 

month and a new alternative appears in the following months. The old commodity is 

replaced by the new one and the new base price is estimated using the following 

formula: 

10

*




P

PP
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b  

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 from 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 changes 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 survey data such as the comparisons between the 

consumer price survey data and producer and wholesale price data, as well as with data on 

agricultural commodities available from the Ministry of Agriculture. Also, comparisons were 

made between fuel prices issued by the Palestinian Petroleum Authority. As an example, the 

results of these comparisons were 100% in relation to most CPI prices, while there was a 

difference of no more than 5% in terms of agricultural commodities' prices due to reasons 

related to sample selection. 
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4.3 Re-interviewing  

The surveys of prices and indices are carried out on a monthly or quarterly basis with sample 

stability.  Therefore, re-interviewing does not apply.  The data for each session were compared 

with the previous session and consistency was 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 the 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, Al-Bireh, Jericho, Bethlehem 

and Hebron 

Gaza Strip: Gaza, Jabalia, Khan Yunis, Rafah, Dier Al-Balah and Al-Nusseirat   

Jerusalem J1: represents those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967 

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

changes in their activities or permanent or temporary closures.  These cases were dealt with 

scientific statistical methods.  In addition, goods were upgraded according to changes in 

quality or quantity in accordance with international standards.  

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

of national accounts (SNA-2008) concerning the classification of consumer groups were 

adopted using (COICOP-2018).  For price indices tables for producer and wholesale prices, 

construction, road, water and sewage network costs, and quantity of production, the 

International Standard Industrial Classification (ISIC-4) was adopted. 

4. It should be noted that the estimation of actual house rent has been excluded from the 

results of PECS when deriving weights for CPI and is not represented in the calculation of 

CPI for the housing group. 

5. It should be noted that in the calculation of WHPI for imported goods, it relied on domestic 

sale 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 Commodities in Palestine 

During 2020 

(Prices in NIS)  
 

 

Coefficient 
of Variation 

95% Confidence Interval Standard 
Error 

Estimate Item Description 
Upper Lower 

.0333 13.4723 11.8165 .4217 12.6444 Long grain rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 1kg 

.0144 153.2274 144.8130 2.1428 149.0202 Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

.0363 4.0699 3.5290 .1377 3.7995 White bread - Local -1kg 

.0243 51.4474 46.7559 1.1947 49.1017 Fresh beef meat - Local - 1kg 

.0195 15.3176 14.1866 .2880 14.7521 Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

.0099 89.4824 86.0748 .8678 87.7786 Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

.0387 17.8132 15.2946 .6414 16.5539 Chicken eggs - Local - Carton/ 30 egg 

.0075 31.2243 30.3205 .2302 30.7724 Olive oil - Local - 1kg 

.0393 5.4803 4.6951 .2000 5.0877 Large size banana - Israel - 1kg 

.0308 7.9988 7.0878 .2320 7.5433 Red apple - Israel - 1kg 

.0560 4.2091 3.3756 .2123 3.7924 Greenhouse tomato - Local - 1kg*  

.0646 4.3253 3.3518 .2479 3.8385 Greenhouse cucumber - Local - 1kg* 

.0254 2.7756 2.5118 .0672 2.6437 Medium sized potato - Israel - 1kg 

.0338 3.6299 3.1782 .1150 3.4041 Fine white sugar -  Netherlands - Pack/ 1kg 

.0273 1.8773 1.6864 .0486 1.7818 White table salt- First Table Israel - Pack/ 1kg 

.0134 23.3306 22.1341 .3047 22.7324 Imperial - Local - 20 cigarette 

.0373 83.2389 71.8661 2.8961 77.5525 Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

.0103 5.0881 4.8860 .0515 4.9871 Diesel for heating - Israel - 1 liter 

.0139 5.5737 5.2775 .0754 5.4256 Excellent gasoline 95 - Israel - 1 liter 

.0137 173.5314 164.4679 2.3081 168.9996 Locally manufactured gold – 21 gm 

* The high coefficient of variation in the price of tomatoes, and cucumber during 2020 is due to the oscillation in its prices 

during 2020. 
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