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 4141، أيار -هـ4135 ،رجب. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 . 4143 ،النشرة السنوية: األرقام القياسيةو  األسعار  .3102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .فلسطين -رام اهلل  
 

 :ىتوجه إل تسالرالما يعجم
 لإلحصاء الفلسطيني زيركلما ازجهال

 .ين، فلسطاهللم را، 0421: ب.ص
 
  2700  298 2 (970/972): فتاه

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

  diwan@pcbs.gov.ps:  ينو ر تكلإ دير ب
 0202  الرقم المرجعي                                                        http://www.pcbs.gov.ps:   ةينلكترو إ ةصفح

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 3114الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكــر وتـقديـــر
 

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

 .منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 
ــم تخطــي دقــل ــذ تنو  طت ــام القياســية في ــي مــن الجهــاز المركــزي فــي فلســطين ، 3102مســا األســعار واألرق ــق فن ــادة فري بقي

لعـام ( CFG)ل الرئيسـية للجهـاز يـو متلا ةعـو مجمو  دولة فلسـطينكل من ن بيك الفلسطيني، وبدعم مالي مشتر لإلحصاء 
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلاالوك، فلسطين النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم 3102

 
تجدر االشارة الى  .من اإلتحاد األوروبيبدعم مالي  3102للعام جمع بيانات مسوح األسعار واألرقام القياسية تم تمويل 

 .أن محتويات هذا التقرير من مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 
ــى يت ــدير إل ــل الشــكر والتق ــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بجزي ــو متلا ةعــو مجمأعضــاء ق ل الرئيســية للجهــاز     ي
(CFG) ، واالتحاد األوروبي(EU )التمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروعالذين ساهموا ب. 
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 فريق العمل
 

 اللجنة الفنية  
 أشرف سمارة                           رئيس اللجنة

                            فداء توام
 صالح خصيب
 خالد حنتولي
 رباح الجمل
 أسيل زيدان

 

 إعداد التقرير 
 ايناس مصطفى

 عبير الشيخ حسن
 فادي عمارنة
 أسيل زيدان 

 
  التصميم الجرافيكي 

 أحمد سوالمة
 

  تدقيق معايير النشر 

 هحنان جناجر 
 

 المراجعة األولية 

 أشرف سمارة  

 إبراهيم الطرشة
 صالح الكفري. د

 محمد قاللوة
 

 المراجعة النهائية 

 عناية زيدان

 

 اإلشراف العام 

 رئيس الجهاز                    عال عوض                            
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 تـنـويــه لمستخدمي بيانات هذا التقرير
 

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

 .J1القدس تضمنالضفة الغربية ال يب
 .لبعض األصناف في بعض الجداول، وهذا يعني انه لم يتوفر سعر لهذه األصناف في تلك الفترة)..( تظهر اإلشارة  -4
 لقسعر صرف الدوالر مقابل الشيل المعدل الشهريوقد بلغ .  في تسعير السلع والخدمات ل اإلسرائيليقالشيتم استخدام  -3

 :كالتالي  4143 – 4115للسنوات 
 

 0202 0200 0200 0202 0222 0222 0222 0222 0220 الشـــهر

 3.73 0..2 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 0..3 3.27 كانون ثاني

 3.69 2.73 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 4..3 3.27 شباط

 3.69 .2.7 3.56 3.74 4.16 2.32 4.20 4..3 3.22 آذار

 3.62 2.73 3.43 3.69 4.19 2.32 4.10 3.34 3.27 نيسان

 3.63 2..2 3.47 3.79 4.07 2.31 4.00 3.37 3.27 أيار

 3.62 ...2 3.41 3.85 3.93 2.23 4.17 .3.3 3.37 حزيران

 3.61 2.44 3.42 3.86 3.90 2.27 4.31 3.33 3.33 تموز

 3.58 3.13 3.54 3.79 3.83 2.33 4.23 .3.2 3.31 آب

 3.57 2.43 3.69 3.73 3.77 2.32 4.09 3.23 3.32 أيلول

 3.54 3..2 3.67 3.61 3.72 7..2 4.01 3.37 3..3 تشرين أول

 3.54 2.41 3.74 3.64 3.77 ...2 3.93 3.21 3.71 تشرين ثاني

 3.50 1..2 3.77 3.61 3.79 2..2 3.89 3.30 3..3 كانون أول

 3.61 2422 3.58 3.73 3.93 3.58 4.11 4.0. 4.2. المعدل السنوي

 
 

 راتاتصاالخ
 

 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام إسرائيلذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته  :J1 القدس
4691 

:COICOP  من االستخدام الفردي حسب الغرضتصنيف االستهالك 
ISIC-4:  الصادر ( الرابعالتنقيح )التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األنشطة االقتصادية

 عن األمم المتحدة                                                                                   
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة  الموضوع
  

   قائمة الجداول 

  المقدمة 

  

 01 النتائج الرئيسية :الفصل األول
 41 4143خالل عام حسب المنطقة األرقام القياسية ألسعار المستهلك  4.4 
 40 4143عام في فلسطين خالل  ار المنتجاألرقام القياسية ألسع 4.4 

 46 4143خالل عام في فلسطين  عار الجملةاألرقام القياسية ألس 3.4 
 46 4143األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام  1.4 
 41 4143األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية خالل عام  5.4 
األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية خالل  9.4 

 4143عام 
44 

األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة  1.4 
 4143الغربية خالل عام 

44 

 44 4143عام  خالل اج الصناعي في فلسطيناألرقام القياسية لكميات االنت 0.4 
   

 32  المنهجية والجودة :الفصل الثاني

 43 أهداف مسوح األسعار 4.4 
 41 استخدامات الرقم القياسي 4.4 
 41 اختيار العينة واإلطار 3.4 
 45   الشمول ..1 
 49 تبويب السلع والخدمات   ..5 
 49 أسعار المستهلك 4.5.4 

 49 أسعار المنتج والجملة 4.5.4 

 49 القياسية لتكاليف البناءاألرقام  3.5.4 

 41 األرقام القياسية لتكاليف الطرق 1.5.4 

 41 األرقام القياسية لتكاليف شبكات المياه 5.5.4 

 41 األرقام القياسية لتكاليف شبكات الصرف الصحي 9.5.4 

 41 كميات االنتاج الصناعياألرقام القياسية ل 1.5.4 

 41 طريقة حساب الرقم القياسي ..9 
 40 (األوزان)األهمية النسبية للسلع والخدمات  ..1 
 40 األهمية النسبية ألسعار المستهلك 4.1.4 
 40 األهمية النسبية ألسعار المنتج 4.1.4 
 46 األهمية النسبية ألسعار الجملة 3.1.4 
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 الصفحة  الموضوع

 46 األهمية النسبية ألسعار تكاليف البناء 1.1.4 
 46 تكاليف الطرقاألهمية النسبية ألسعار  5.1.4 
 31 األهمية النسبية ألسعار تكاليف شبكات المياه 9.1.4 
 34 األهمية النسبية ألسعار تكاليف شبكات الصرف الصحي 1.1.4 
 34 األهمية النسبية لكميات االنتاج الصناعي 0.1.4 
دارةتنظيم  0.4   34 العمل الميداني وا 
 34 وجدولتهابيانات ال ، معالجةمراجعة ،تدقيق ..6 
 34 األسعاربيانات  ومعالجة مراجعة ،تدقيق 4.6.4 
 33 كميات االنتاج الصناعيبيانات  ومعالجة مراجعة ،تدقيق 4.6.4 
 33 ادخال البيانات وجدولتها 3.6.4 
 33 دقة البيانات 41.4 
 33 األخطاء االحصائية 4.41.4 
 33 األخطاء غير االحصائية 4.41.4 
 31 اجراءات اخرى اتخذتها ادارة المشروع لرفع جودة البيانات 3.41.4 
 39 مقارنة البيانات ..44 
 39 مالحظات فنية أخرى ..44 
  

 29 لمفاهيم والمصطلحاتا :الفصل الثالث
   

 20 الجداول 
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 قائمة الجـداول
 

 

 الصفحة  الجـدول
   

 22 4143 – 4669 ،فلسطينر المستهلك في ألسعا األرقام القياسية :0جدول 
   

 22 4143 – 4669 ،األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية :3جدول 
   

 25 4143 – 4669، ألسعار المستهلك في قطاع غزة األرقام القياسية :2جدول 
   

 J1 ،4669 – 4143 24 األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس : 2جدول 
   

 ،حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية فلسطيناألرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في  :5جدول 
4111 - 4143 

21 

   

 الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاقاألرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في  :4جدول 
 4143 - 4111 ،الرئيسية

28 

   

 ،األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية :1جدول 
4111 - 4143 

29 

   

، حسب أقسام اإلنفاق الرئيسيةJ1  األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في القدس :8جدول 
4111 - 4143 

51 

   

 50 4143 ،يةفلسطينالمناطق الفي المستهلك لسلع مختارة  أسعارمتوسط  :9جدول 
   

 45 4143 - 4144 فلسطين،األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في  :01جدول 
   

 فلسطين،    األرقام القياسية ألسعار المنتج ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في  :00جدول 
4144، 4143 

49 

   

فلسطين،      األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في  :03جدول 
4144، 4143 

49 

   

 11  4143 - 4144 فلسطين،األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في  :02جدول 
   

 والفرعية في الضفةألرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية ا :02جدول 
 4143 ،4144 الغربية،

12 

   

 ،   الرئيسية في الضفة الغربية األبوابونسب التغير حسب  لتكاليف البناء األرقام القياسية :05جدول 
4144، 4143 

15 

   

،     في الضفة الغربية نوع الطريق حسب لتكاليف الطرق ونسب التغير األرقام القياسية :04جدول 
4144، 4143 

15 
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 الصفحة  الجـدول
   

 في الضفةالمجموعات الرئيسية والفرعية حسب  ونسب التغيرالطرق لتكاليف  ألرقام القياسيةا :01جدول 
   4143، 4144الغربية، 

14 

   

حسب المجموعات الرئيسية ونسب التغير شبكات المياه  انشاء األرقام القياسية لتكاليف :08جدول 
 4143، 4144والفرعية في الضفة الغربية، 

11 

   

حسب المجموعات  ونسب التغير الصحي شبكات الصرف انشاء األرقام القياسية لتكاليف :09جدول 
 4143، 4144الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، 

18 

   

ت الرئيسية في حسب المجموعاونسب التغير االنتاج الصناعي  كمياتلاألرقام القياسية  :31جدول 
 4143، 4144 ،فلسطين

18 
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 المقدمة
 

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

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

ألهمية توفير بيانات ميدانية تجمع من أسواق المحافظات الفلسطينية المختلفة تبـين أسـعار المسـتهلك والمنـتج والجملـة للسـلع 
باشـر الجهـاز  4116مختلفـة، وفـي بدايـة العـام بجمـع أسـعار مـواد البنـاء ال 4110االستهالكية الهامة، كما بدأ مع بداية عام 

بــدأ الجهــاز بجمــع بيانــات حــول أســعار مــواد انشــاء شــبكات الميــاه  4141بجمـع أســعار مــواد إنشــاء الطــرق، ومــع بدايــة العــام 
، ممــا يســهل علــى 4144والصــرف الصــحي، كمــا باشــر بجمــع بيانــات حــول كميــات وقــيم االنتــاج الصــناعي مــع مطلــع عــام 

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

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

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

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

إلى السادة الباحثين والمخططـين والمهتمـين بشـ ون  4143الجهاز أن يقدم نشرة األسعار واألرقام القياسية السنوية لعام  يسر
لـى مراكــز البحـث العلمـي والجامعـات واألفــراد، والتـي تشـمل األرقـام القياســية للمسـتهلك والمنـتج والجملــة  التنميـة االقتصـادية وا 

كات الميــاه والصــرف الصــحي وكميــات وقـــيم االنتــاج الصــناعي، إضــافة إلــى متوســـطات وتكــاليف مــواد البنــاء والطــرق وشـــب
   .أسعار المستهلك لسلع مختارة

 
يســعى الجهــاز إلــى تــوفير البيانــات اإلحصــائية حــول األرقــام القياســية بشــكل منــتظم بهــدف تــوفير البيانــات الالزمــة ألغــراض 

مقترحـات وتقييمـات د سوف يقـوم الجهـاز بتطـوير هـذه النشـرة علـى ضـوء الدراسة والتحليل وخدمة أصحاب القرار، وبكل تأكي
 . الباحثين والمهتمين لهذا الجهد

 
 واهلل الموفق،،،

 
 

 3102، أيار
 

  عال عوض
 رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج الرئيسية
 

  3112خالل عام ألسعار المستهلك  األرقام القياسية 1.1
مقارةال  بالمتوسالا السالةو  % 7713بةسالب   ارتفاعالا   (711=3112سالة  األسالا  ) 3172عالا  الأسعار المستهلك خاللل  سجلت
بالمقارةال  مالع عالا   %3712والذ  بلغ  3173عا  الخلل  المسجلمن االرتفاع  وهي أقل. على مستوى فلساين 3173لعا  

يعالالالالوت الرتفالالالالاع أسالالالالعار الملالالالالروبات السبوليالالالال  والتبالالالالغ بةسالالالالب   3172، السالالالالبر الر يسالالالالي الرتفالالالالاع األسالالالالعار خالالالاللل عالالالالا  3177
، وأسالالعار الخالتمات الابيالال  %2722، وأسالعار المسالالسن ومسالتلهماتس بةسالب  %57.6وأسالعار خالتمات التعلالالي  بةسالب  ، 73721%
الةقل مجموع  على الرغ  من اةخفاض أسعار  ،%1721الموات الغذا ي  والملروبات المراب  بةسب   ، وأسعار%7711بةسب  

المجموعالات تغيالرات متفاوتال  ولسالن بقالي تا يرهالا مبالتوتا علالى الالرق  القياسالي  فيمالا سالجلت بقيال ، %1712والمواصلت بمقالتار 
 .العا  ألسعار المستهلك

 
 :3112أسعار المستهلك في الضفة الغربية لعام 

عالالن  %2771ارتفاعالالا  بةسالالب  ( 711=3112سالالة  األسالالا  ) 3172سالالجلت أسالالعار المسالالتهلك فالالي البالالف  الغربيالال  خالاللل العالالا  
الملالروبات مجموعال  العا  السابق، ومن أه  المجموعات التي أ الرت علالى ارتفالاع األسالعار فالي البالف  الغربيال  ارتفالاع أسالعار 

وأسالعار ، %..27، وأسعار ختمات التعلالي  بةسالب  %.276ت الابي  بةسب  وأسعار الختما، %.7271السبولي  والتبغ بةسب  
علالى الالرغ  مالن اةخفالاض ، %3711وأسعار المسالسن ومسالتلهماتس بةسالب  ، %2717الموات الغذا ي  والملروبات المراب  بةسب  

علالالالى الالالالرق   تا يرهالالابقالالالى المجموعالالات تغيالالالرات متفاوتالالال  ولسالالن  فيمالالالا سالالجلت بقيالالال ، %1727 مقالالالتارأسالالعار الةقالالالل والمواصالاللت ب
 .لتتةي وهةها الةسبي تاخل سل  المستهلك القياسي ألسعار المستهلك مبتوتا  

 
 :3112لعام  J1أسعار المستهلك في القدس

عالن العالا   %7727ارتفاعالا  بةسالب  ( 711=3112سالة  األسالا  ) 3172خاللل العالا   J1سجلت أسعار المستهلك في القالت  
وأسالعار  ،%72771بةسبالال   ملالروبات السبوليال  والتبالغ المجموعال  أسالعار  يعوت الرتفاعالر يسي لهذا االرتفاع السبر ، السابق

علالى  ،%3761، وأسعار الختمات الابي  بةسالب  %6712، وأسعار المسسن ومستلهماتس بةسب  %17.1ختمات التعلي  بةسب  
بقيال  المجموعالات سالجلت تغيالرات  ،%1711المرابال  بمقالتار  المالوات الغذا يال  والملالروباتمجموعال   الرغ  من اةخفاض أسعار

 .متفاوت  ولسن بقي تا يرها مبتوتا على الرق  القياسي لألسعار
 

  :3112أسعار المستهلك في قطاع غزة لعام 
عالالالن العالالالا   %1715 مقالالالتارب اةخفبالالالت( 711=3112سالالالة  األسالالالا  ) 3172أسالالعار المسالالالتهلك فالالالي قاالالالاع غالالاله  خالالاللل العالالالا  

وأسالالعار ، %2751 مقالالتارب المسالالسن ومسالالتلهماتسمجموعالال  أسالالعار  ةخفالالاضيعالالوت ال ةخفالالاضاللهالالذا االسالالبر الر يسالالي  ،السالالابق
علالى الالرغ  مالن ارتفالاع  ،%17.2 مقالتار ا  ةخفابالا الةقالل والمواصاللت، سمالا سالجلت أسالعار %37.5 مقالتارب الختمات الابيال 

بقيال  المجموعالالات أمالا  ،%37.3الملالالروبات السبوليال  والتبالغ بةسالب  مجموعال  ، وأسالعار %2762بةسالب   أسالعار خالتمات التعلالي 
 .سجلت تغيرات متفاوت  ولسن بقي تا يرها مبتوتا على الرق  القياسي العا  ألسعار المستهلك في قااع غه فقت 
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 3112-3112األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب المنطقة خالل السنوات، 
 (111=  3112)سنة األساس  

 
 

   3112خالل عام في فلسطين  األرقام القياسية ألسعار المنتج 3.1
 ارتفاعالالالا  بةسالالالب  (711=3177سالالالة  األسالالالا  ) 3172خالالاللل العالالالا   ألسالالالعار المةالالالتل فالالالي فلسالالالاين سالالالجل الالالالرق  القياسالالالي العالالالا 

المةتجالالال  السالاللع بيالالالر ارتفعالالت أسالالالعار ، %3766بةسالالب   الالالالذ  لالالهت ارتفاعالالالا   3173عليالالالس عالالا   تممالالالا ساةالال أقالاللوهالالو % .172
المصالالتر  مالالن ،  فالالي بالالين سالالجلت أسالعار السالاللع 3173مقارةالال  مالالع عالا   3172خاللل عالالا  % 17.2بةسالالب  والمسالتهلس  مبليالالا  

أسالالعار السالاللع بالالمن سالالجلت علالالى مسالالتوى المجموعالالات الر يسالالي ، . عالالن ةفالال  الفتالالر % 1721بةسالالب   ارتفاعالالا  اإلةتالالاا المبلالالي 
سالجلت ارتفاعالا  بةسالب  الساللع بالمن مجموعال  الصالةاع  التبويليال  ار أسالعو  ،%76761صاليت األسالماك ارتفاعالا  بةسالب  مجموع  

بالمن ساللع الأسعار سجلت ، بيةما %1756 بةسب ا  ارتفاع التعتين واستغلل المباجرسما سجلت أسعار مجموع  ، 7763%
 . 3173مقارة  مع عا   3172خلل عا  % 1736اةخفابا  مقتار  مجموع  الهراع  

 
 3112–3112حسب مصدر السلعة خالل السنوات،  عار المنتج في فلسطيناألرقام القياسية ألس

 (111=  3111)سنة األساس  
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   3112خالل عام في فلسطين  األرقام القياسية ألسعار الجملة 2.1
لالالالالهتت ارتفاعالالالالا  بةسالالالالب   (711=3111سالالالالة  األسالالالالا  ) 3172عالالالالا  الخالالالاللل  عار الجملالالالال  فالالالالي فلسالالالالايناألرقالالالالا  القياسالالالالي  ألسالالالال

، السالالبر الر يسالالي لهالالذا االرتفالالاع يعالالوت %17.2بةسالالب   الالالذ  لالالهت ارتفاعالالا   3173عليالالس عالالا   تممالالا ساةالال وهالالو أقالالل ،1712%
أمالالا ، %.172 اةخفابالالا  مقالالتار  أسالالعار السالاللع المةتجالال  مبليالالا  سالالجلت  بيةمالالا، %.171الرتفالالاع أسالالعار السالاللع المسالالتورت  بةسالالب  

بةسبالالالال  التعالالالتين واسالالالتغلل المبالالالاجر ارتفعالالالت أسالالالعار السالالاللع الواقعالالال  بالالالمن ةلالالالاا علالالالى مسالالالتوى المجموعالالالات الر يسالالالي  فقالالالت 
، وأسالالعار السالاللع بالالمن مجموعالال  الصالالةاعات التبويليالال  %7711السالاللع الهراعيالال  بةسالالب  أسالالعار مجموعالال   وارتفعالالت، %.271

         مقارةالالالالال  مالالالالالع متوسالالالالالا %2737 ، بيةمالالالالالا اةخفبالالالالالت أسالالالالالعار السالالالالاللع بالالالالالمن مجموعالالالالال  صالالالالاليت األسالالالالالماك بمقالالالالالتار%1752بةسالالالالالب  
 . 3173عا  

 
  3112–3112مصدر السلعة خالل السنوات،  حسب عار الجملة في فلسطيناألرقام القياسية ألس

 (111=  3112)سنة األساس 

 
 

   3112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية 2.1
% 1772 مقالتارب 3172عالا  الا  خاللل السالسةي  وغيالر السالسةي  لالهتت اةخفابالاألرقا  القياسي  ألسالعار تسالاليا البةالال للمبالاةي 

 اةخفبالالالت علالالالى مسالالالتوى المجموعالالالات الر يسالالالي  فقالالالتو ، (711=  3111سالالالاةون أول )لالالالهر األسالالالا   3173عالالالا  المقارةالالال  مالالالع 
اسالت جار  ارتفعالت أسالعار مجموعال  فالي بالين، %1757 مقالتارب الخامالات والمالوات األوليال أسعار الساللع الواقعال  بالمن مجموعال  

 .3173عا  مقارة  مع متوسا % 7777بةسب  أجور وتساليا العمال و ، %2751بةسب  المعتات 
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 3112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية خالل عام 
 (111= 3112كانون أول )شهر األساس    

 
 

    3112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية 1.1
  3173مقارةالال  مالالع متوسالالا عالالا  % 3773بةسالالب   3172عالالا  الاألرقالالا  القياسالالي  ألسالالعار تسالالاليا الاالالرق لالالهتت ارتفاعالالا  خالاللل 

وعلالالى مسالالتوى المجموعالالات الر يسالالي  فقالالت ارتفعالالت أسالالعار السالاللع الواقعالال  بالالمن ، (711=  3112سالالاةون أول )لالالهر األسالالا  
، وأجالور %3722الخامالات والمالوات األوليال  بةسالب  مجموعال  ، وأسالعار الساللع بالمن %37.5مجموع  است جار المعتات بةسب  

مقارةال  % .275، في بين اةخفبت أسعار مجموع  تساليا تلغيل معتات وصياة  بمقتار %7725وتساليا العمال بةسب  
 . 3173مع متوسا عا  

 
 3112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف الطرق في الضفة الغربية خالل عام  

 (111= 3112كانون أول )شهر األساس    
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   3112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية 1.1
مقارةال  مالع متوسالا % 7715بةسالب   3172عالا  الاألرقا  القياسي  ألسالعار تسالاليا اةلالال لالبسات الميالا  لالهتت ارتفاعالا  خاللل 

، %3766الميا  بةسالب   لبسات، بير ارتفعت أسعار تساليا اةلال (711=  3171ساةون  اةي )لهر األسا   3173عا  
، علالى مسالتوى بعالض المجموعالات الفرعيال ، سالجلت %3773 مقالتاربالميالا   خهاةالاتأسالعار تسالاليا اةلالال في بين اةخفبالت 

، %3727بةسالالالب   الخرسالالاة ، وأسالالالعار %2721االسالالالفلت ومةتجاتالالس بةسالالب  ، وأسالالعار %2773البفريالالات ارتفاعالالالا  بةسالالب  اسالالعار 
تار بمقال البتيالت، بيةمالا اةخفبالت أسالعار %3725، وأسعار مواسالير بلسالتيك وبتيالت بةسالب  %3751بةسب   موات الام وأسعار 
 .3173مقارة  مع متوسا عا   %.72.

 
 3112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف انشاء شبكات المياه في الضفة الغربية خالل عام 

 (111= 3111كانون ثاني )شهر األساس    

 
 

   3112خالل عام  األرقام القياسية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية 2.1
مقارةالال  % 3775بةسالب   3172عالا  الاألرقالا  القياسالي  ألسالعار تسالاليا اةلالالال لالبسات الصالرا الصالبي لالهتت ارتفاعالالا  خاللل 

، %2773بةسالالالب  البفريالالالات ، بيالالالر ارتفعالالالت أسالالالعار (711=  3171سالالالاةون  الالالاةي ) لالالالهر األسالالالا  3173مالالالع متوسالالالا عالالالا  
وأسالالعار مواسالالير بلسالالتيك وبالالااون بةسالالب  ، %3751ةسالالب  وأسالالعار مالالوات الامالال  ب، %2721بةسالالب   السالالفلت ومةتجاتالالساوأسالالعار 
 .3173مقارة  مع متوسا عا  % 1751 ةسب وأسعار المةاهل ب، 3717%
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 3112األرقام القياسية الشهرية ألسعار تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية خالل عام 
 (111= 3111كانون ثاني )شهر األساس    

 
 

 
   3112خالل عام  اج الصناعي في فلسطيناألرقام القياسية لكميات االنت 2.1

 3173متوسا العالا  مقارة  مع % 1723بةسب   3172عا  الاألرقا  القياسي  لسميات االةتاا الصةاعي لهتت ارتفاعا  خلل 
سمالا ارتفالع ةلالاا اةتالاا  ،%2731  الصالةاعات التبويليال  ارتفاعالا  بةسالب  اأةلال تجل، بيالر سال(711=  3177) سالة  األسالا 

مقارةالال  مالالع العالالا  % 6763 وارتفالالع ةلالالاا التعالالتين واسالالتغلل المبالالاجر بةسالالب ، %57.2وجمالالع وتوهيالالع السهربالالال والميالالا  بةسالالب  
 .السابق

 
 3112خالل عام  اج الصناعي في فلسطيناألرقام القياسية الشهرية لكميات االنت

 (111= 3111)األساس  سنة   
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  اةيالفصل ال
 

 المنهجية والجودة
 

وتسالالاليا البةالالال والاالالرق  والمةالالتل والجملالال  يقالالو  الجهالالاه المرسالاله  لابصالالال الفلسالالايةي بجمالالع بياةالالات عالالن أسالالعار المسالالتهلك
تا ترسيالر األرقالا  القياسالي  بهولبسات الميا  والصرا الصبي، سما يقو  بجمع بياةات بول سميات وقي  االةتاا الصةاعي 

جواةالر مالن بيالر االرق جمالع األسالعار وةظرا لألهمي  القصوى لهذ  البياةات، فقالت تال  وبالع ةظالا  متسامالل يغاالي سافال  ال. لها
 سمالا ،ةظالا  األرقالا  القياسالي  اعليهال يقالو التالي  الرسياله  األساسالي هالي  المسالتختم األوهان تعتبالر . وتوهيعها الجغرافالي هامصاتر و 

بغالالرض    التالالي يالالت  رصالالتها وتراسالال  تغيالالرات أسالالعارها علالالى فتالالرات مةتظمالال هالالي المجموعالال  البقيقيالال السالاللع والخالالتماتسالالل  أن 
 . ترسير األرقا  القياسي 

   
 أهداف مسوح األسعار   1.3

 :تهتا مسوح األسعار بصف  عام  إلى توفير البياةات اآلتي 
، وعلى والمصتر من السلع المبلي   لسل  و  على مستوى فلساين لتوفير بياةات عن األرقا  القياسي  ألسعار المةت -

 .مستوى المجموعات الر يسي  المسوة  للرق  القياسي
، وعلالالى والمسالالتورت  مالالن السالاللع المبليالال  لسالالل  و  ملالال  علالالى مسالالتوى فلسالالاينتالالوفير بياةالالات عالالن األرقالالا  القياسالالي  ألسالالعار الج -

 .مستوى المجموعات الر يسي  المسوة  للرق  القياسي

مالالالن البالالالف  الغربيالالال  وقاالالالاع غالالاله   ولسالالالل  تهلك علالالالى مسالالالتوى فلسالالالاين لمسالالالتالالالوفير بياةالالالات عالالالن األرقالالالا  القياسالالالي  ألسالالالعار ا -
 .، وعلى مستوى المجموعات الر يسي  المسوة  للرق  القياسيJ1والقت 

، علالى مسالتوى البالف  الغربيال  غيالر السالسةي البةالال للمبالاةي السالسةي  و توفير بياةات عالن األرقالا  القياسالي  ألسالعار تسالاليا  -
 .ي  المسوة  للرق  القياسيوعلى مستوى المجموعات الر يس

، وعلالى مسالتوى على مستوى البف  الغربيال  توفير بياةات عن األرقا  القياسي  ألسعار تساليا الارق باةواعها المختلف  -
 .المجموعات الر يسي  المسوة  للرق  القياسي

، على مسالتوى البالف  الغربيال  توفير بياةات عن األرقا  القياسي  ألسعار تساليا اةلال لبسات الميا  والصرا الصبي -
 .وعلى مستوى المجموعات الر يسي  المسوة  للرق  القياسي

، وعلى مستوى المجموعالات الر يسالي  على مستوى فلساين توفير بياةات عن األرقا  القياسي  لسميات االةتاا الصةاعي -
 .المسوة  للرق  القياسي

 .تاا على مستوى فلساينن خلل قيا  سميات االةتوفير بياةات عن التغير الةسبي في االةتاا الصةاعي م -

 .لي  على مستوى فلساينتوفير بياةات عن التغير الةسبي في أسعار المةتجات الصةاعي  المب -

 .معرف  بج  التبخ  في األسعار سوال ساةت مبلي  أو مستورت  -

 .اةيتوفير االبصالات اللهم  لمتخذ  القرارات والمخااين والمهتمين باالقتصات الو  -

 .والربعي  ي اعتات البسابات القومي  السةوي المساهم  ف -
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  استخدامات الرقم القياسي 3.3
 : يستخت  مؤلر األسعار لمجموع  سبير  من األغراض، من أهمها

   عاةالالات البالالمان االجتمالالاعي للتعالالويض جه يالالا  أو سليالالا  عالالن التغيالالرات فالالي تسلفالال تسييالالا األجالالور واإلعاةالالات البسوميالال  وال
 .  المعيل 

  توفير مؤلر لقيا  تبخ  األسعار للقااع األسر  برمتس، بير يسالتخت  المؤلالر إلهالال  أ الر تبالخ  عةاصالر اإلةفالاق
الالالالتخل والمجالالالاميع القوميالالال  مالالالن أ الالالر تغيالالالرات  ت القوميالالال  وتخلالالالي االسالالالتهلسي الةهالالالا ي لألسالالالر المعيلالالالي  فالالالي البسالالالابا

  .األسعار
  االقتصالات ار اللقيا  معتالت التبخ  واالةبس ا  مؤلر يعتبر .  

 يستخت  من قبل عام  الةا  ستليل يسترلت بس فيما يتعلق بميهاةي  األسر  والبةوت المسوة  لها.  

  السالاللع التالالي يالالت  التعامالالل بهالالا فالالي األسالالواق، ومالالا يتبالالع ذلالالك مالالن  يسالالتخت  فالالي رصالالت التغيالالرات التالالي تاالالرأ علالالى أسالالعار
 . الوقوا على اتجاهات األسعار وظروا األسواق وتساليا المعيل 

   سمؤلالالالر هالالالا  يعسالالال  مالالالتى التقالالالت  والتاالالالور الالالالذ  يبالالالتر للقاالالالاع لسميالالالات االةتالالالاا الصالالالةاعي يسالالالتخت  الالالالرق  القياسالالالي
 . اإلةتاجي في فتر  همةي  مقارة  باخرى

  وسيل  مبالر  في التعرا على القالو  اللالرا ي  للةقالوت، بيالر تتةاسالر القالو  اللالرا ي  للةقالوت لألسعار لرق  القياسي يم ل ا
  .تةاسبا  عسسيا  مع الرق  القياسي لألسعار

 
 االطارو  اختيار العينة 3.2

المختلف  باريق  تبقالق  والختمات ومم ل  للمصاتر التي تجمع مةها أسعار السلع - قصتي  –غير ابتمالي  ت  اختيار عية  
علالى تالوفر  اختيالار هالذ  المصالاتر بةالال   تال ، بيالر فلسالاينفالي  المسالتهلكةظالا   تغاي  سامل  لجميالع الساللع التالي تالتخل بالمن

 ،االالولسر  ،جةالين: وهالي فلسالاينالر يسالي  تاخالل مالن المالتن  اختيارهالالا، ومالن الجالتير ذسالر  أن عيةال  المصالاتر تال  هالاالساللع تاخل
وقالالت .  رفالال و  ،خالالان يالالوة  ،الةصالاليرات ،تيالالر الالالبل  ،جباليالالا ،غالاله  ،الخليالالل ،بيالالت لبالال  ،القالالت  ،أريبالالا ،را  اهلل ،قلقيليالال  ،ةالالابل 

ر التالالالي تجمالالالع مالالالن المصالالالاتر روعالالالي فالالالي اختيالالالار هالالالذ  المصالالالاتر أن تسالالالون مم لالالال  للتبالالالاين الالالالذ  يمسالالالن أن يبالالالتر فالالالي األسالالالعا
تجمالع  ،ساللع  2..وقالت بلالغ عالتت الساللع والخالتمات التاخلال  فالي بسالار الالرق  القياسالي ألسالعار المسالتهلك مالا يقالارر  ،المختلف 

في تصةيا بياةالات المسالتهلك بسالر توصاليات ةظالا  البسالابات  COICOPت  استختا   بير ،مصتر 77.16أسعارها من 
 .الصاتر عن األم  المتبت  2..7القومي  

 
المختلفال  باريقال   والخالتمات ومم ل  للمصاتر التي تجمع مةها أسالعار الساللع - قصتي  - بتمالي  ت  اختيار عية  غير اسما 

تال  ، بيالر ةظا  تساليا البةالال والاالرق ولالبسات الميالا  والصالرا الصالبي تبقق تغاي  سامل  لجميع السلع التي تتخل بمن
مالن المالتن  اختيارهاومن الجتير ذسر  أن عية  المصاتر ت   هذ  المصاتر بةال  على توفر السلع تاخل هذ  المصاتر، تبتيت

وقت روعالي .  الخليلو  ،بيت لب  ،القت  ،أريبا ،را  اهلل ،قلقيلي  ،ةابل  ،اولسر  ،جةين: وهي البف  الغربي الر يسي  تاخل 
وقالت  ،لمصالاتر المختلفال ر التي تجمالع مالن افي اختيار هذ  المصاتر أن تسون مم ل  للتباين الذ  يمسن أن يبتر في األسعا

تجمع أسعارها  ،سلع  وختم  313تساليا البةال والارق بلغ عتت السلع والختمات التاخل  في بسار الرق  القياسي ألسعار 
الالى  باإلبالاف مصالتر  31مالن تجمالع  سلع  737فقت بلغ عتت السلع  صرا الصبيلبسات الميا  والأما مصتر،  .65من 

بيالر روعالي تبويالر البياةالات بسالر التصالةيا  ،مجموع  من السلع الملترس  تؤخذ اسعارها من مسوح تساليا البةالال والاالرق
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ولالالبسات الميالالا   ، لسالالل مالالن سالاللع تسالالاليا البةالالال والاالالرق(ISIC - 4) الموبالالت لجميالالع األةلالالا  االقتصالالاتي  الصالالةاعي الالالتولي
 .والصرا الصبي

 
، بيالر ابقيال  ذات مربلال  وابالت  قاعيال  عية أما عية  الرق  القياسي لسميات االةتاا الصةاعي وأسعار المةتل فقت ت  اختيار 

مجمالالوع  يلالالسل تالال  اختيالالار المؤسسالالات بسالالر مسالالاهمتها مالالن إجمالالالي اإلةتالالاا لسالالل ابقالال  ببيالالر تالال  اختيالالار المؤسسالالات التالالي
فالالي  مالالن إجمالالالي إةتالالاا الابقالال  التالالي تةتمالالي إليهالالا% 11 مالالا ةسالالبتس .311للعالالا   الصالالةاعي إةتاجهالالا مالالن خالاللل بياةالالات المسالال 

بير ت  بالذا المؤسسالات التالي ظهالرت ةتيجال  المقابلال  لهالا مغلالق ةهالا ي ، في قااع غه  3111وبياةات العا  البف  الغربي  
ي إةتاا الابق  التي تةتمالي من إجمال% 11والتي مجموع إةتاجها يلسل  .311باالعتمات على ملا بياةات قااع غه  للعا  

والتي ساةت ةتيج  المقابل  فيهالا  3111سما أةس ت  لمل المؤسسات ذات الوهن المرتفع من واقع بياةات إاار المةلآت . إليها
وتجتر اإللار  إلى أن اإلاار هو قا م  المؤسسات والتي تم الل  ..311غير مستمل من واقع بياةات المس  الصةاعي للعا  

أةلالالالا  التجالالالار  التاخليالالال ، أةلالالالا  الخالالالتمات، أةلالالالا  الصالالالةاع ، )عالالالا  للمةلالالالآت والالالالذ  يبالالال  األةلالالالا  االقتصالالالاتي  اإلاالالالار ال
هالي بالمن فالي المسال  وقالت تال  مراعالا  أن تسالون المةلالآت الملالمول  ( أةلا  الةقل والتخالهين واالتصالاالت، أةلالا  اإلةلالالات

  .الةلاا الصةاعي فقا
 

 .مصتر 226تجمع أسعارها من  ،سلع  1,300ر المةتل بوالي بلغ عتت السلع والختمات لمس  أسعاو 
 

تقال  باإلبالاف  إلالى تالوفير عالتت  أس الرالهتا من هذا التقسالي  هالو البصالول علالى ةتالا ل  ؛ابقتينت  تقسي  المؤسسات إلى سما 
 . ساا  من المؤسسات على مستويات قابل  للةلر

 :المؤسسات إلى  لر مةااق هيمستوى التصةيا الجغرافي بير صةفت  :المستوى األول 
 البف  الغربي  . 

  القت J1.  
  قااع غه. 

 

       مسالالتوى الةلالالاا االقتصالالات  بيالالر صالالةفت المؤسسالالات بسالالر ةلالالااها االقتصالالات  الر يسالالي بسالالر تصالالةيا :مسالالتوى ال الالاةيال
(ISIC - 4 )على البت الرابع. 
 

المختلفال  باريقال   والخالتمات ومم لال  للمصالاتر التالي تجمالع مةهالا أسالعار الساللع - قصتي  –ت  اختيار عية  غير ابتمالي  سما 
هذ  المصاتر بةالال  علالى تالوفر الساللع تاخالل  ت  تبتيت، بير ةظا  الجمل  تبقق تغاي  سامل  لجميع السلع التي تتخل بمن

، را  اهللو  ،ةالابل : وهالي فلسالاينمالن المالتن الر يسالي  تاخالل  اختيارهالاهذ  المصاتر، ومن الجتير ذسر  أن عية  المصاتر تال  
وقالت روعالي فالالي اختيالار هالذ  المصالاتر أن تسالون مم لال  للتبالالاين الالذ  يمسالن أن يبالتر فالي األسالالعار .  غاله و  ،الخليالل، و القالت و 

الجملال  بالوالي وقالت بلالغ عالتت الساللع والخالتمات التاخلال  فالي بسالار الالرق  القياسالي ألسالعار  .التي تجمع من المصاتر المختلفال 
      بيالالالالالر روعالالالالالي تبويالالالالالر البياةالالالالالات بسالالالالالر التصالالالالالةيا الصالالالالالةاعي الالالالالالتولي .مصالالالالالتر 632تجمالالالالالع أسالالالالالعارها مالالالالالن  ،سالالالالاللع  77365

(ISIC - 4). 
 

 الشمول  ..2
بالمن المالتن  فلسالاينمصالترا  موهعال  علالى سافال  المةالااق فالي  3,969يت  جمع بياةات األسعار للمسوح المختلف  من بالوالي 

، (ISIC - 4) الموبالت لجميالع األةلالا  االقتصالاتي  بير روعي تبوير البياةات بسر التصالةيا الصالةاعي الالتولي الر يسي ،
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لسل من سلع المةتل والجملال  وتسالاليا البةالال والاالرق ولالبسات الميالا  والصالرا الصالبي وسميالات االةتالاا الصالةاعي، فيمالا تال  
الصالالاتر ( SNA93) 2..7ا  البسالالابات القوميالال  تصالالةيا بياةالالات المسالالتهلك بسالالر توصالاليات ةظالالفالالي  COICOPاسالالتختا  

 .  عن األم  المتبت 
 

سة  أسا  عةت البتل بابتسار األرقا  القياسي  ألسعار المستهلك، بير ت  ترسير الرق  القياسي لسل  5..7ت  اعتمات سة  
سالة  األسالا  لتصالب  سالة   ، وقت قا  الجهاه المرساله  لابصالال الفلسالايةي بتعالتيلJ1من البف  الغربي  وقااع غه  والقت 

لسالل مالن المةالتل والجملال   فلسالاينوت  ابتسار األرقا  القياسي  على مسالتوى . ألسعار المستهلك 5..7بتال  من سة   3112
، وفيمالالا يخالال  الالالرق  القياسالالي لتسالالاليا البةالالال فقالالت تالال  3111، عالالتلت فيمالالا بعالالت لتصالالب  5..7بيالالر اعتمالالتت سالالة  األسالالا  

ساسالالا  فالالي بسالالار  3112اسالالا  فالالي بسالالار الالالرق  القياسالالي، سمالالا تالال  اعتمالالات سالالاةون أول س 3111اعتمالالات لالالهر سالالاةون أول 
الالالرق  القياسالالي لتسالالاليا الاالالرق، وفيمالالا يخالال  الالالرق  القياسالالي لتسالالاليا اةلالالال لالالبسات الميالالا  والصالالرا الصالالبي فقالالت تالال  اعتمالالات 

فالي بسالار الالرق  القياسالالي ساسالا   3177 سالالة ساسالا  فالي بسالالار الالرق  القياسالي، سمالا تال  اعتمالات  3171لالهر سالاةون  الاةي 
 .ألسعار المةتل والرق  القياسي لسميات االةتاا الصةاعي

 
 تبويب السلع والخدمات  ..1

 

 أسعار المستهلك  ..1.1
ا ةتالالالي علالالالر  مجموعالالال  اسالالالتهلسي  بسالالالر تصالالالةيا االسالالالتهلك الفالالالرت  بسالالالر الغالالالرض        مالالالن  أسالالالعار المسالالالتهلك إاالالالار يتالالالالا

(COICOP)،  هيالصاتر عن االتبات األوروبي و: 
 المواصلتالةقل و  -  الموات الغذا ي  والملروبات المراب  -

 االتصاالت -  الملروبات السبولي  والتبغ -
 السلع والختمات الترفيهي  وال قافي  - األقمل  والملب  واألبذي   -

 ختمات التعلي  - ومستلهماتسالمسسن  -
 ختمات المااع  والمقاهي والفةاتق - والمفرولات والسلع المةهلي األ ار  -

 سلع وختمات متةوع  -  الختمات الابي  -
 

 أسعار المنتج والجملة  ..3.1
التولي الموبت لجميالع األةلالا   ر يسي  اعتماتا  على التصةيا الصةاعي من أربع  أبوار أسعار المةتل والجمل  إاار يتالا

 :الصاتر عن األم  المتبت  وهي (ISIC - 4)االقتصاتي  
                                       صيت األسماك -       الهراع   -
 الصةاع  التبويلي  - التعتين واستغلل المباجر                   -
 

 األرقام القياسية لتكاليف البناء ..2.1
 :ر يسي  وهييتالا إاار أسعار تساليا البةال من  ل   أبوار 

 است جار المعتات - الخامات والموات األولي                 -
  أجور وتساليا عمال -
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 األرقام القياسية لتكاليف الطرق ..2.1
 :يتالا إاار أسعار تساليا الارق من ست  أبوار ر يسي  وهي

 تساليا تلغيل معتات وصياة  - الخامات والموات األولي   -

 وتساليا عمال أجور - أجور مواصلت -

 أجور وتساليا متةوع  - است جار المعتات -
 

 األرقام القياسية لتكاليف شبكات المياه ..1.1
 :يتالا إاار أسعار تساليا لبسات الميا  من قسمين ر يسيين وهما

 :بوار ر يسي  خهاةات الميا  ويتسون من ست  أأوال  
 البفريات  عمال البةال والتهاةاتأ 

  الخرساة   اتاري مصاريا 

 البتيت  متفرقات 
 

 :بوار ر يسي يا  لبسات الميا  وتتسون من ست  أ اة
 البفريات  مواسير بلستيك وبتيت 

  موات الام   مصاريا اتاري 

 اسفلت ومةتجاتس  خرىأجور وتساليا أ 

 
 صرف الصحياألرقام القياسية لتكاليف شبكات ال ..1.1

 :من سبع  أبوار ر يسي  وهي لصرا الصبيلبسات ايتالا إاار أسعار تساليا 
 البفريات  مةاهل 

  موات الام   مصاريا اتاري 

 اسفلت ومةتجاتس  خرىأجور وتساليا أ 

 مواسير بلستيك وبااون  

 

 كميات االنتاج الصناعي األرقام القياسية ل ..2.1
الالالتولي الموبالالت لجميالالع  ر يسالالي  اعتمالالاتا  علالالى التصالالةيا الصالالةاعي أبالالوار  ل الال مالالن  سميالالات االةتالالاا الصالالةاعي إاالالار يتالالالا

 :الصاتر عن األم  المتبت  وهي( ISIC - 4)األةلا  االقتصاتي  
 التعتين واستغلل المباجر    اةتاا وتوهيع السهربال والميا 

       الصةاعات التبويلي  

 
  طريقة حساب الرقم القياسي ..1

سالة  األسالا  والمعروفال  بالالترجي  بسميالات ( Laspeyres Index) تت  عملي  ابتسار الرق  القياسالي بتتبالاع معاتلال  السالبير
يالالالت   ، ومالالالن  الالال (مةسالالالور السالالالعر) يالالالت  بسالالالار الالالالرق  القياسالالالي لسالالالل سالالاللع  وبسالالالر الصالالاليغ  المالالالذسور ،(. المةاسالالالير المرجبالالال )

 .لسل مجموع  إلى أن ةصل إلى بسار الرق  القياسي العا  ابتسار متوسا المةاسير ويت  ترجيبها بسميات سة  األسا 
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  (وزاناأل )سلع والخدمات األهمية النسبية لل ..2
 

 األهمية النسبية ألسعار المستهلك ..1.2
علالى ةتالا ل مسال  إةفالاق واسالتهلك  تالمسالتهلك باالعتمالا ألسالعار( أوهان التالرجي )ابتسبت األهميال  الةسالبي  للساللع والخالتمات 

أسالالر ، بيالالر يعتبالالر وهن السالاللع  أو الختمالال  جالالهلا  مالالن سالالل  المسالالتهلك،  27127لعيةالال  مالالن األسالالر بلغالالت  3112األسالالر  عالالا  
 .  وابتسر باريق  ةسبي  ليم ل جهلا  من ما   ألا وهو بج  سل  المستهلك

 زان الترجيح المستخدمة في عمليات احتسااب الارقم القياساي ألساعار المساتهلكو الجدول التالي يعرض التوزيع النسبي أل 
 :3112للمجموعات الرئيسية بناًء على بيانات انفاق واستهالك األسرة لعام 

 

 J1القدس قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين أقسام اإلنفاق الرئيسية

 32.88 38.89 38.82 37.64 الموات الغذا ي  والملروبات المراب 

 4.39 4.27 5.07 4.66 الملروبات السبولي  والتبغ

 6.62 7.16 6.96 6.96 األقمل  والملب  واألبذي 

 11.94 9.00 10.72 10.38 المسسن ومستلهماتس

 6.35 6.41 6.29 6.31 األ ار والمفرولات والسلع المةهلي 

 3.87 3.68 5.26 4.45 الختمات الابي 

 12.38 8.75 9.58 9.86 الةقل والمواصلت

 4.27 3.41 3.87 3.79 االتصاالت

 4.58 6.23 3.91 4.84 السلع والختمات الترفيهي  وال قافي 

 3.64 4.03 3.19 3.56 ختمات التعلي 

 2.30 2.14 2.14 2.18 ختمات المااع  والمقاهي والفةاتق

 6.78 6.04 4.19 5.37 سلع وختمات متةوع 

 100 100 100 100 ألسعار المستهلكالرقم القياسي العام 

 
 األهمية النسبية ألسعار المنتج 3.2.3

سالل مالن اإلةتالاا الهراعالي واإلةتالاا الصالةاعي خاللل عالا   بياةاتت  االعتمات على قي  المبيعات من اإلةتاا المبلي بةال  على 
وسذلك جرى االعتمات على إبصالات التجار  الخارجي  لمعرف  بج  الصاترات من السلع المةتج  مبليا  خلل عا   ،.311
القيمالالال  ةسالالالب  إلالالالى  األوهان اللهمالالال  لسالالالل مالالالن السالالاللع المسالالالتهلس  مبليالالالا  إبالالالاف  إلالالالى السالالاللع المصالالالتر  ابتسالالالاروجالالالرى  ،.311

 .اإلجمالي  للمبيعات من تلك السلع
 

المنااتج وزان التارجيح المسااتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار رض التوزياع النسابي أل الجادول التاالي يعا
 :3112باعتماد بيانات 

 

جمالياإل درصالم  محليال   األبواب الرئيسية 
 الهراع   29938 3998 36.01

 صيت األسماك 0.33 0.01 0.20
  تعتين واستغلل المباجرال 3939 1959 2.13

 الصةاع  التبويلي  58.21 96942 61.66
 المجموع 100 100 100
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 األهمية النسبية ألسعار الجملة 2.2.3

إباف  من السلع الوارتات قيم  ت  استخراا أوهان الترجي  المستختم  في عمليات ابتسار الرق  القياسي، وذلك بابتسار  
بياةات العا  وقت ت  تبتيت هذ  األوهان باعتمات  ،5..7اخل االقتصات الواةي عن عا  إلى اإلةتاا الهراعي والصةاعي ت

3111. 
 

 وزان التارجيح المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار الجملاةالجدول التاالي يعارض التوزياع النسابي أل 
 :3112باعتماد بيانات 

 

 اإلجمالي ردو مستال محليال األبواب الرئيسية
 28.60 12.33 39.53 الهراع  

 0.14 0.01 0.23 صيت األسماك

 0.94 0.53 1.23 تعتين واستغلل المباجرال

 70.32 87.13 59.13 الصةاع  التبويلي 

 100 100 100 المجموع

 
 ية النسبية ألسعار تكاليف البناءاألهم ..2.2

ت  ابتسار أوهان مجموعات التساليا للمباةي غير السسةي  بالتةسيق مع وهار  األلغال باالعتمات على بعالض الملالاريع التالي 
، ومالالن  الال  تالال  توهيالالع تسالالاليا المبالالاةي المالالذسور  علالالى مجموعالالات التسالالاليا الالالوارت  فالالي اإلاالالار 3111ةفالالذتها الالالوهار  خالاللل عالالا  

المسوة  للرق  القياسي للمباةي السسةي  فقت استختمت البياةات المتوفر  للملاريع  بلسل ةسبي، وفيما يخ  أوهان المجموعات
والخاصالال  بالالالمجل  الفلسالالايةي لاسالالسان فالالي توهيالالع تلالالك التسالالاليا علالالى المجموعالالات الر يسالالي   3111اإلسالالساةي  خالاللل العالالا  

 .المسوة  إلاار التساليا بلسل ةسبي
 

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

 

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

 71.50 70.00 72.00 الخامات والموات األولي 

 1.00 0.70 1.30 است جار معتات

 27.50 29.30 26.70 أجور وتساليا عمال 

 100 100 100 الرقم القياسي العام

 
 مية النسبية ألسعار تكاليف الطرقاأله ..1.2

تالال  ابتسالالار أوهان مجموعالالات التسالالاليا للاالالرق باةواعهالالا بالتةسالاليق مالالع وهار  األلالالغال باالعتمالالات علالالى بعالالض الملالالاريع التالالي 
ومالالن  الال  تالال  توهيالالع تسالالاليا الاالالرق المالالذسور  علالالى مجموعالالات التسالالاليا الالالوارت  فالالي اإلاالالار  ،3112ةفالالذتها الالالوهار  خالاللل عالالا  

 .بلسل ةسبي
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تكااليف وزان التارجيح المساتخدمة فاي عملياات احتسااب الارقم القياساي ألساعار الجدول التالي يعارض التوزياع النسابي أل 
 :الطرق

 

 طرق زراعية المجموعات
تطوير طرق 
 خارجية

تطوير طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 بلدية

صيانة طرق 
 خارجية

ليف االوزن العام لتك
 الطرق

 61962 66.1 63.7 62.7 60.6 36.9 الخامات والموات األولي 

 3901 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 أجور مواصلت

 07975 13.5 17.5 13.5 14.0 45.0 است جار معتات

 3901 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 تساليا تلغيل معتات وصياة 

 9993 11.4 8.8 9.8 11.4 7.1 أجور وتساليا عمال

 7951 5.0 6.0 10.0 10.0 5.0 أجور وتساليا متةوع 

 100 100 100 100 100 100 الرقم القياسي العام

 
 سعار تكاليف شبكات المياهاألهمية النسبية أل ..1.2

تالالال  ابتسالالالار أوهان مجموعالالالات تسالالالاليا لالالالبسات الميالالالا  بالتةسالالاليق مالالالع اتبالالالات المقالالالاوليين الفلسالالالايةيين باالعتمالالالات علالالالى بعالالالض 
، ومن    توهيع تساليا لالبسات الميالا  المالذسور  علالى .311الملاريع التي ةفذها المقاولون المسجلون في االتبات خلل عا  

 .بيمجموعات التساليا الوارت  في اإلاار بلسل ةس
 

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

 الوزن النسبي المجموعات

 31.25 الخزانات

 2.50 البفريات

 13.75 الخرساة  الجاهه  

 10.00 البتيت والصلر 

 2.50 اعمال البةال والتهاةات

 1.25 متفرقات 

 1.25 المصاريا االتاري  

 68.75 الشبكات 

 6.25 البفريات

 10.00 موات الام 

 8.75 االسفلت ومةتجاتس

 31.25 مواسير بلستيك وبتيت

 8.75 اجور وتساليا اخرى

 3.75 المصاريا االتاري 

 100 الرقم القياسي العام
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 شبكات الصرف الصحيسعار تكاليف األهمية النسبية أل ..2.2
تالال  ابتسالالار أوهان مجموعالالات تسالالاليا لالالبسات الصالالرا الصالالبي بالتةسالاليق مالالع اتبالالات المقالالاوليين الفلسالالايةيين باالعتمالالات علالالى 

ومالالن  الال  توهيالالع تسالالاليا لالالبسات الصالالرا ، .311بعالالض الملالالاريع التالالي ةفالالذها المقالالاولون المسالالجلون فالالي االتبالالات خالاللل عالالا  
 .يا الوارت  في اإلاار بلسل ةسبيالمذسور  على مجموعات التسال الصبي

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

 :شبكات الصرف الصحي
 الوزن النسبي المجموعات

 15.00 البفريات 

 20.00 موات الام 

 7.00 االسفلت ومةتجاتس

 25.00 وبااونمواسير بلستيك 

 8.00 اجور وتساليا اخرى

 20.00 المةاهل

 5.00 المصاريا االتاري 

 100 الرقم القياسي العام

 
 كميات االنتاج الصناعياألهمية النسبية ل ..2.2

قيم  االةتاا الصةاعي  باالعتمات علىت  استخراا أوهان الترجي  المستختم  في عمليات ابتسار الرق  القياسي، وذلك  
  ..311والقيم  المباف  لألةلا  االقتصاتي  من مس  الصةاع  للعا  

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

 :3112الصناعي باعتماد بيانات 
 

 الوزن النسبي المجموعات الرئيسية
 4.60 التعتين واستغلل المباجر

 80.50 الصةاعات التبويلي 

 14.90 اةتاا وتوهيع الميا  والسهربال

 100 المجموع

 
دارة العمل الميداني ..2  تنظيم وا 

توات ت  تةفيالذ عمليال  جمالع البياةالات والتةساليق ميالتاةيا  وفالق الخاال  المعالت  لالذلك، باإلبالاف  الالى اعالتات التعليمالات والةمالاذا واأل
لالالالسل فريالالق العمالالالل الميالالتاةي مالالالن مةسالالق للعمالالالل الميالالتاةي ومالالالترال المساتالالر فالالالي المبافظالالات وفالالالرق ت. اللهمالال  للعمالالالل الميالالتاةي

ميتاةي ، وقت وفر الجهاه مساتر في سافال  المبافظالات وذلالك لمالا تتالبالس مهمال  االلالراا والمتابعال  والتالتقيق لمختلالا فعاليالات 
ببير يت  استختامها سمرسه لتجمع افرات الفالرق الملروع وجوت مساتر في المبافظات تسون قريب  من مختلا مةااق العمل 

العاملالال  فالالي الميالالتان قبالالل وبعالالت االةتهالالال مالالن العمالالل اليالالومي، بيالالر تالالت  عمليالال  اسالالتل  وتسالاللي  أتوات العمالالل المختلفالال  وتعب الال  
 .الةماذا وستاب  التقارير ومراجع  وتتقيق بصيل  العمل اليومي
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  :ومصادرها جمع بيانات األسعار
ألسعار عن اريق المقابلت اللخصي  بواسا  فريق من الباب ين المتربين وذلك من مبلت وأسواق البيع تجمع بياةات ا

والمتار  لمااع ، ومؤسسات الختمات العام  بالتجه   م ل البقاالت، والسوبر مارست، ومبلت بيع األقمل  والملب ، وا
بير ت  تصمي  استمار  الستروةي   .ةع المةتج  في فلساينصا، باإلباف  إلى مبلت البيع بالجمل  والمالخاص  واألابال

في البف  الغربي ، ويت  جمع بياةات سل من قااع غه   خاص  باألسعار للمسوح المختلف  تجمع بواسا  األجهه  السفي 
 .باستختا  االستمار  الورقي  J1والقت  

 
الباب ين، وقت روعي توهيع هذ  المصاتر للمتية  الوابت  ببير ت  توبي  عةوان سل مصتر لتسهيل الوصول إليس من قبل 

فم ل  ت  أخذ أسعار الخبار من األسواق اللعبي  إباف  إلى . تمات المتوفر  وتةوع مستوياتهاتغاي ساف  السلع والخ
 .المعارض المتخصص  في مةااق مختلف  في المتية 

 
تسعيرات مختلف  للموات الغذا ي  بمن المتية  الوابت ، وتسعيرتان أو  بان تجمع  لر أسعار المستهلكروعي عةت استيفال 

تسعير  وابت  لبقي  الموات ببير يراعى سرع  أو وتير  التغير الباصل على سعر السلع  أو الختم  والذ  يظهر من س ر  
 .تتاولها

وذلك بتوهيع هيارات المصاتر تاخل المتية  على أربع  أسابيع،  ت  توهيع هذ  التسعيرات للسلع  الوابت  على متار اللهر،
أما بخصو  الخبار والفواسس، فتن أسعارها تجمع يو  . ابت  في فترات مختلف  من اللهرليت  رصت األسعار للسلع  الو 

من المتن المختار ،  ، أما فيما يتعلق باسعار الجمل  فيت  جمع تسعير  وابت لسل سلع  وبلسل ربعيال ل ال من سل أسبوع
 .أما فيما يخ  أسعار المةتل فيت  جمع تسعير  وابت  لسل سلع  يت  اةتاجها وبلسل لهر  من المتن المختار 

 
سما ت  توهيع سلع وختمات االرقا  القياسي  لتساليا البةال والارق ولبسات الميا  والمجار  ببير تجمع من مبلت 

 . لى لرسات التعهتات التي تخت  بتةفيذ تلك الملاريع بسر اختصاصهامختص  لبيع تلك السلع باالباف  ا
 

 على مجتمع الهتامةلا  اقتصاتي  ببير يلتمل  226وبخصو  بياةات سميات اإلةتاا الصةاعي فيت  جمعها من خلل 
لتي لها أهمي  وخصوصا  المؤسسات ا التي تمار  ةلااا  اقتصاتيا  بمن قااع الصةاع للرب  جميع المؤسسات الهاتف  
لمس ، وذلك بتى تل   متالبات جمع البياةات للباالت امن استمار   ةماذا  تصمي   ل  اقتصاتي  سبير  ببير ت 

المقابل   باسلورالصةاعي   المؤسساتالصةاعي  ببير يت  استيفاؤها من قبل أصبار ومترال  المؤسسات ةاتيالبالمختلف  
 .المس اللخصي  وبواسا  الباب ين المؤهلين والمتربين على مفاهي  استمار  

 
 وجدولتها البيانات ، معالجةمراجعةتدقيق،  ..2

 

  بيانات األسعار معالجةو  مراجعة، تدقيق ..1.2
 :بعت عملي  جمع بياةات األسعار من ساف  المبافظات يت  تتقيق ومراجع  هذ  البياةات من خلل

  مراجع  مةاقي  لهذ  األسعار وذلك بالمقارة  مع أسعار السلع  ةفسها في مصاتر أخرى ومبافظات أخرى وعةت
 .استلاا خاا أ ةال المراجع  المةاقي  يت  التاست ميتاةيا  من السعر

 مراجع  بسابي  بير تت  مراجع  متوسا أسعار السلع  تاخل المبافظات والمتوسا العا  لجميع المبافظات. 
 مراجع  ميتاةي  لعية  من األسعار للسلع التي ت  جمعها. 
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 كميات االنتاج الصناعي بيانات  معالجةو  مراجعة، تدقيق  ..3.2

ةفسها من ت  مقارة  هذ  السميات والقي  مع مراجع  مةاقي  لسميات وقي  االةتاا على مستوى االةلا  الر يسي  ببير ي
ميتاةيا  من السمي  أو المراجع  المةاقي  يت  التاست أ ةال   وعةت استلاا خاا مبافظات مختلفمةلآت صةاعي  مختلف  و 

 .القيم 
 

 ادخال البيانات وجدولتها 2.2.3
بعتها يت   بعت االةتهال من مراجع  البياةات وتتقيقها، يت  اتخال البياةات باستختا  البرامل المعت  لذلك بسر ابيع  المس ،

 .سبر البياةات وجتولتها واستخراا الةتا ل الةها ي  بواسا  الفريق المؤهل في تا ر  األسعار واألرقا  القياسي 
 

 دقة البيانات  ..11
باسالاللور العيةالال ، وبالتالالالي فالالان هالالذ  األسالالعار والسميالالات معربالال  لألخاالالالال  3172تالال  جمالالع بياةالالات األسالالعار والسميالالات للعالالا  

 .اال غير االبصا ي االبصا ي  واألخ
 

 األخطاء اإلحصائية  ..1.11
تتالالا ر ةتالالا ل المسالال  باألخاالالال اإلبصالالا ي  ةظالالرا  السالالتختا  العيةالال  فالالي تةفيالالذ المسالال  ولالالي  البصالالر اللالالامل لوبالالتات مجتمالالع 

التي ةتوقالع البصالول عليهالا مالن خاللل البياةالات فيمالا لالو تال  تةفيالذ هالذا  التراس ، وهذا ما يرج  ظهور فروق عن القي  البقيقي 
التباين فالي ن س ، تبين باومن خلل ابتسار التباين أله  السلع األساسي  التاخل  في الم المس  باستختا  البصر اللامل،

يهالا ويعالوت السالبر فالي ذلالك الالى هذ  السلع مةخفض جتا ، ما عتا سلع  البةتور  بير ألارت الةتا ل الالى وجالوت تبالاين عالالي ف
للساللع التبالاين  ابتسالارتال   وقالت  ،3172وخاصال  فالي الربالع الرابالع مالن العالا   3172التذبالذر السبيالر فالي أسالعارها خاللل العالا  

المختلفال ،  تالفلسالايةي  ألسالبار ذات علقال  بتصالمي  العيةال  وبسالار التبالاين للمؤلالرا الر يسالي  والةلالر علالى مسالتوى المةالااق
 .صعوب  في الةلر على مستوى المبافظ  ةظرا  لعت  توفر األوهانن هةاك بير أ

 
 األخطاء غير اإلحصائية  ..3.11

أمالالا األخاالالال غيالالر اإلبصالالا ي  فهالالي ممسةالال  البالالتور فالالي سالالل مرابالالل تةفيالالذ الملالالروع، خالاللل جمالالع البياةالالات أو إتخالهالالا والتالالي 
 :بما يلي يمسن إجمالها

  المختار  لهذا العا  تعاوةا  سبيرا  مع الباب ين الميتاةيين بير ل  تظهالر أيال  بتت جميع المصاتر أ: أخاال عت  االستجاب
 .بال  رفض هذا العا 

  هالالذا الةالالوع مالالن األخاالالال فقالالت اتخالالذت إتار   لتفالالات و : والمرتباالال  بالالالمببور والبابالالر ومالالتخل البياةالالات أخاالالال االسالالتجاب
 :الملروع مجموع  من اإلجرالات السفيل  بتقليلها إلى أتةى مستوياتها وقت تم لت هذ  اإلجرالات

ا المس  وسري  البياةات فيما يتعلق بالمببور فقت ت  تخصي  اس ر من هيار  للمصتر الوابت للرح أهتا. 7
 .بياةات ساهمت في تعهيه العلق  والتعاون والتبقق من تق  البياةات، هذ  الهيارات لمصاتر الالمستوفا 

 البياةالالاتتال  اتخالاذ مجموعالال  مالن اإلجالرالات التالي مالالن لالاةها تعهياله تقال   فقالتفيمالا يتعلالق باألخاالال المرتباال  بالبابالالر،  .3
 :بما يلي، وقت تم لت هذ  اإلجرالات خلل عملي  جمع البياةات من الميتان
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  المؤهالالل العلمالالي والسفالالال  وتقيالالي  البالالاب ين، بيالالر تالال  تالالترير البالالاب ين   الميالالتاةيين علالالى أسالالا نياختيالالار البالالاب   تالال
الميالالالتاةين ةظريالالالا  وعمليالالالا  علالالالى االسالالالتمار ، باإلبالالالاف  إلالالالى اللقالالالالات التذسيريالالال  التالالالي أجريالالالت مالالالع البالالالاب ين والتعالالالامي  

 .التوبيبي  بول المس 
واتسالالاقها، تالال  اتخالالاذ مجموعالال  مالالن  البياةالالاتلتبقالالق مالالن جالالوت  أجالالل ا مالالنو  يتعلالالق باألخاالالال المرتباالال  باالتخالالال فيمالالا .2

خالالاللل عمليالالال  معالجتهالالالا عالالال  باسالالالتختا  االسالالالتمار  الورقيالالال  المجمو  البياةالالالاتاإلجالالالرالات التالالالي مالالالن لالالالاةها تعهيالالاله تقالالال  
 :بما يلي، وقت تم لت هذ  اإلجرالات وبوسبتها

  علالالى ه  بلالالسل سامالالل تالالتريباختيالالار مالالتخلي البياةالالات مالالن ذو  االختصالالا  فالالي مجالالال البرمجالال  والسمبيالالوتر وتالال   تالال
 .برةامل اإلتخال

   مالالن االسالالتمارات المتخلالال  للتاسالالت مالالن قيالالا  المالالتخل % 71لبالالوالي ( فبالال  بعالالت اإلتخالالال)تالال  إجالالرال إعالالات  إتخالالال
  .لهذا الفب % 711وساةت الةتيج  ماابق   بتتخالها بلسل صبي  وماابق مع ما جال في بةوت االستمار ،

   ت  استل  ملفات بالبياةات المتخل  وت  فبصها ومراجعتها من قبل إتار  الملالروع، وذلالك قبالل اللالروع باسالتخراا
الةتالالالا ل، بيالالالر قامالالالت إتار  الملالالالروع بمجموعالالال  سبيالالالر  مالالالن الفبالالالو  التالالالي تبالالالين مةاقيالالال  وتالالالرابا  البياةالالالات، ومالالالن 

بالالو ، مقارةالال  البياةالالات لللالالهر البالالالي مالالع بياةالالات اللالالهر السالالابق، ومقارةالال  البياةالالات بالالين األم لالال  علالالى هالالذ  الف
 .المصاتر، ومقارة  البياةات بين المبافظات

أما البياةات المجموع  بواسا  األجهه  السفي  فقت ت  تابيق قواعت تتقيق وفب  آلي التساق البياةات علالى مسالتوى  .2
 .السلع 

 

 دارة المشروع لرفع جودة البياناتاتخذتها إإجراءات أخرى  2.11.3
 .إعات  تتقيق االستمارات بلسل سامل بعت أن تققت من قبل البابر .7
 :إجرالات فةي  أخرى لرفع جوت  البياةات .3

  معالج  الموسمي  وتقتير أسعار األصةاا غير المتوفر: 
ك لبسالالار مةاسالالير األسالالعار وذلالال فلسالالاينيةالالترا تبالالت سالالل مجموعالال  عالالتت مالالن األصالالةاا اللالالا ع  االسالالتعمال فالالي 

وبالابع ال بت من تبتيت مواصفات هذ  األصةاا وذلك .  واعتبارها مم ل  للسلع  الوابت  تاخل المجموع  السلعي 
لعالالت  اخالالتلا الةوعيالال  أو المواصالالفات عةالالت اسالالتيفال األسالالعار، لسالالن الملالالسل  التالالي يالالت  مصالالاتفتها أبياةالالا هالالي  بالالماةا  

مالالا تظهالالر فالالي الخبالالروات والفواسالالس بيالالر لسالالل  ك بسالالبر الموسالالمي  والتالالي غالبالالا  عالالت  تالالوفر أسالالعار لالالبعض السالاللع وذلالال
سلع  موس  معين أو ربما بسبر اختفا ها لفتر  ما من مصتر معين أو من سل المصاتر ومن المتوقع ظهورها مر  

بر ، سذلك هو البال بالةسالب  للمصالاتر بيالر أن بعالض المصالاتر تغلالق لفتالر  قصالير  أل  سال(اختفال مؤقت)أخرى 
 .من األسبار

 

وهالالي عمليالال  تقالالتير  (Group Relative Method)لالالذا يالالت  معالجالال  م الالل هالالذ  البالالاالت باريقالال  علميالال  تسالالمى 
ا لهالالذ  األسالالعار علالالى أسالالا  التغيالالر فالالي أسالالعار بالالاقي المصالالاتر بالةسالالب  لالالةف  الصالالةا فالالي بالالال  عالالت  تالالوفر صالالة

وأمالالالا فالالالي بالالال  إغالالاللق مصالالالتر باسملالالالس بصالالف  مؤقتالالال  فيالالالت  تقالالتير جميالالالع أسالالالعار ذلالالالك . السالاللع  فالالالي جميالالالع المصالالاتر
المصتر على أسالا  التغيالر فالي أسالعار المصالاتر التالي تلالترك فالي ةفال  األصالةاا التالي تجمالع مالن هالذا المصالتر، 
ومن الباالت التي واجهها المسال ، األصالةاا والمصالاتر الخاصال  بالفواسالس والخبالروات وسالذلك المصالاتر الخاصال  

 .لملب  والتفصيلبا
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 معالج  اختفال أصةاا السلع والمصاتر: 
يةبغي اإللار  إلالى أن سالل  الساللع والخالتمات التالي تال  اختيارهالا والتالي أالالق عليهالا سالل  المسالتهلك غيالر  ابتال  ولسةهالا 

مالن  هذا باإلباف  إلالى مالا يسالتجت مالن ساللع جتيالت ، وعليالس ال بالت. بتغير أةماا وأذواق المستهلسينتتغير عبر الهمن 
يجات سلع بتيلال  بمةهجيال  خاصال  السالتبتال هالذ  الساللع، فعةالت التاسالت مالن أن بعالض أصالةاا الساللع قالت  تغيير السلع وال
اختفالت بلالسل ةهالا ي يالالت  عةالتها االسالتبتال باصالالةاا جتيالت  ملالابه  لهالا مالالن بيالر الةالوع أ  أةهالالا تةالترا تبالت ةفالال  

ب  إقبالال سبيالر  مالن قبالل المسالتهلسين، ويقالتر سالعر السلع  وتالت  عمليال  اإلباللل باختيالار الصالةا الجتيالت الالذ  لالس ةسال
 :األسا  للصةا الجتيت باستختا   لر ارق إبصا ي  وهي سالتالي

 

  اريق  المقارة  المبالر: 

يت  استختا  هذ  الاريق  في بال  تغير بلت المةلا لصةا السلع  مع  بات مواصفات الصةا سالالوهن والمسوةالات  
عةالالت ( القتيمالال )الصالالةفين وفالالي هالالذ  البالالال  يالالت  اسالالتختا  أسالالا  السالاللع  المختفيالال   وعالالت  وجالالوت تغيالالر فالالي السالالعر بالالين

 .ابتسار الرق  القياسي للسلع  البتيل 
 

اسالالتختا  هالالذ  الاريقالال  أتت إلالالى المبافظالال  علالالى التم يالالل الصالالبي  لسالالل  المسالالتهلك الفلسالالايةي وعالالت  تالالا ر المؤلالالر 
 .بتغير مةلا الصةا

  

 اريق  التتاخل الهمةي : 

هذ  الاريق  في بال  توفر أسعار للصةا البالي مع ظهور صةا جتيت في ةف  الفتر  ببير أن صةا   تستخت
السلع  البالي لارا على االختفال أو فقت خاصي  التم يل بالةسب  للمستهلك وقت يؤت  إلالى اةخفالاض سالعر  بلالسل 

 :سبير جتا لذا يت  اخذ الصةا الجتيت وتقتير سعر أسا  لس بالصيغ  التالي 
 

10

1*




P

PP
N tb

b 

 

 :حيث

 bN  = سعر األسا  للسلع  الجتيت. 
  bP  = سعر األسا  للسلع  القتيم. 
1tP  =سعر السلع  الجتيت  في اللهر السابق   . 
 10P= سعر السلع  القتيم  في اللهر البالي. 

هالذ  الاريقال  أتت إلالالى مواسبال  التاالالور والتغيالر للسالاللع التاخلال  فالالي سالل  المسالالتهلك الفلسالايةي وعسالال  المؤلالر للواقالالع 
 .من خلل إبلل السلع البتي   مبل القتيم 

 

 اريق  الربا الهمةي : 
وظهالور صالةا آخالر بالتيل فالي األلالهر اللبقالال  تسالتخت  هالذ  الاريقال  فالي بالال  اختفالال صالةا الساللع  فالالي لالهر مالا 

 :وبالتالي يستبتل الصةا القتي  بالصةا الجتيت ويت  تقتير سعر األسا  للصةا الجتيت باستختا  الصيغ  التالي 

10

*




P

PP
N cb

b 
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 :حيث

 bN  = سعر األسا  للسلع  الجتيت. 
  bP =  سعر األسا  للسلع  القتيم. 
  cP  =سعر السلع  الجتيت  في اللهر البالي. 
10P  =سعر السلع  القتيم  في اللهر السابق. 

الهمةيال ، من خلل استختا  هذ  الاريق  يالت  المبافظال  علالى مةاقيال  وجالوت  الالرق  القياسالي ألسالعار المسالتهلك عبالر السلسالل 
 .وعت  تا ر قي  البياةات باختفال صةا معين من السوق وبالتالي عت  اةبراا المؤلر عن مسار  بسبر اختفال الصةا

 
ومالالن هالالذ  البالالاالت  إتار  الملالالروع العتيالالت مالالن البالالاالت التالالي واجهالالت المسالال  مالالن خالاللل الاالالرق العلميالال  السالالابق ، توقالالت عالجالال

 .التغير في ةوعي  األجهه  السهربا ي  واألتوات المةهلي ، وسذلك األصةاا والمصاتر الخاص  بالملب  واألبذي 
 

  مقارنة البيانات ..11
، وسالذلك مالع البياةالات الخاصال  بالساللع ملال ت  إجرال بعض المقارةات لبياةات المس  مع بياةات إبصالات أسالعار المةالتل والج

اعيالال  التالالي تتالالوفر مالالن وهار  الهراعالال ، باإلبالالاف  إلالالى مقارةالال  أسالالعار المبروقالالات والوقالالوت التالالي تصالالتر عالالن هي الال  البتالالرول الهر 
فيمالالالا يخالالال  أسالالالعار المبروقالالالات، بيةمالالالا سالالالان هةالالالاك % 711الفلسالالالايةي  بلالالالسل لالالالهر ، وساةالالالت ةتيجالالال  هالالالذ  المقارةالالال  ماابقالالال  

 . ذلك يعوت ألسبار اختيار العية  فيما يخ  أسعار السلع الهراعي ، و % 6اختلا ال يتجاوه 
 

 مالحظات فنية أخرى  13.3
هةاك مجموع  من الملبظالات الفةيال  الهامال  والتالي يجالر أخالذها بعالين االعتبالار عةالت االااللع علالى هالذا التقريالر، وهالي علالى 

 :  التالي والةب
ستوى الريالا والمخيمالات، وتال  ل  يت  بصر المصاتر في الريا والمخيمات، بسبر عت  توفر األوهان الترجيبي  على م .7

، وتالال  توهيالالع مصالالاتر جمالالع J1االستفالالال باختيالالار المصالالاتر مالالن المالالتن الر يسالالي  فالالي البالالف  الغربيالال  وقاالالاع غالاله  والقالالت 
 :سالتالي ي  في مبافظات فلساينالبياةات على المتن الر يس

 .الخليل بيت لب ، أريبا، را  اهلل، ةابل ، قلقيلي ، جةين، اولسر ، :الضفة الغربية
 .غه  وجباليا، خان يوة  ورف ، تير البل  والةصيرات :قطاع غزة
 .7.51وهو ذلك الجهل من مبافظ  القت  الذ  بمتس إسرا يل عةو  بعيت ابتللها للبف  الغربي  عا  : J1القدس

المصالاتر أو  ظهرت بعض باالت تغير في أةواع مصاتر البياةات عةت التةفيذ الميتاةي للمس ، م ل تغير ةلاا بعالض .3
إغلق المصتر بصالور  تا مال  أو مؤقتال ، وقالت تال  التعامالل مالع م الل هالذ  البالاالت مالن خاللل الاالرق اإلبصالا ي  العلميال ، 

 .التوصيات التولي  بتتباعباإلباف  إلى تبتير السلع بسر تغير الةوعي  أو السمي  
يبالالالات المعتمالالالت ، فقالالالت تالالال  اعتمالالالات توصالالاليات تالالال  تبويالالالر البياةالالالات وفالالالق مالالالا ةصالالالت عليالالالس التوصالالاليات التوليالالال  باسالالالتختا  التبو  .2

أمالالالا بالةسالالالب  لجالالالتاول األرقالالالا  القياسالالالي  . COICOPالبسالالالابات القوميالالال  بلالالالان تبويالالالر مجموعالالالات المسالالالتهلك باسالالالتختا  
ألسالالالعار المةالالالتل والجملالالال  وتسالالالاليا البةالالالال والاالالالرق ولالالالبسات الميالالالا  والصالالالرا الصالالالبي فقالالالت اعتمالالالتت التصالالالةيا القياسالالالي 

 ISIC - 4).)الصةاعي التولي 
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 3112خالل العام  تباين ألهم السلعالحساب 
 

 الخطأ المعياري التقديرات الوصا
59%  فترة الثقة  

 الخطأ النسبي 
 الحد األعلى  الحد األدنى

 005. 14.40 14.13 0.07 14.26 سغ  1-أمريسا-أةسل بةه-أره بب  اويل 

 005. 167.29 164.24 0.78 165.77 سغ 06 -إسرا يل-هيرو-ابين أبيض بيفا

 010. 4.02 3.87 0.04 3.94 سغ  1-مبلي -خبه ابيض سماا

 002. 51.68 51.33 0.09 51.50 سغ 1-مبلي –لب  عجل ااها 

 014. 18.94 17.90 0.27 18.42 سغ 1 -مبلي –تجاا ااها تون الريش 

 007. 101.58 98.93 0.67 100.25 سغ  5.2 -فرةسا –ةيتو -بلير مجفا 

 014. 19.73 18.65 0.28 19.19 سغ 5 -مبلي –بيض تجاا 

 005. 28.55 28.01 0.14 28.28 لتر1 -مبلي –هيت هيتون 

 036. 4.14 3.60 0.14 3.87 سغ 1-إسرا يل-موه سبير البج 

 042. 6.76 5.72 0.27 6.24 سغ 1-إسرا يل-تفاح ابمر

 074. 3.63 2.70 0.23 3.16 *سغ  1-مبلي-بةتور  بماموت

 066. 4.07 3.14 0.24 3.60 سغ  1-مبلي–بماموت خيار 

 034. 3.98 3.48 0.13 3.73 سغ 1-إسرا يل  -باااا بب  متوسا  البج  

 012. 4.48 4.27 0.05 4.38 سغ 1-هولةتا -سريستال  -سسر ابيض ةاع  

 019. 2.05 1.90 0.04 1.98 سغ 1-إسرا يل -فيرست تيبل  -مل  اعا  ابيض 

 017. 20.90 19.52 0.35 20.21 سيجار -مبلي-مبلايرا-سجا ر

 008. 84.35 81.78 0.65 83.07 سغ 15 -مبلي –اساواة  غاه 

 012. 6.91 6.59 0.08 6.75 لتر1-اسرا يل –سوالر للتتف   

 000. 7.77 7.77 0.00 7.77 لتر1 -اسرا يل  -ممتاه  60بةهين 

 035. 171.76 149.85 5.58 160.80 مبلي -مصةع مبليا  51ذهر عيار
 

 .3172إلى التذبذر السبير الذ  بصل في أسعار سلع  البةتور  وخاص  خلل الربع الرابع من العا   3172خلل العا  يعوت ارتفاع الخاا الةسبي في أسعار سلع  البةتور  *
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2. 
 

 الرالفصل ال 
 

والمصطلحات المفاهيم  
 

 :التضخم
 :اآلتي ويبسر التبخ  وفقا  للمعاتل  . ستوى العا  لألسعار في تول  ماهو االرتفاع المستمر والملمو  في الم

معتل التبخ 





)1(*100

1t

t        بير :t
 .يم ل المستوى العا  لألسعار في فتر  المقارة  

                                                1t
 .يم ل المستوى العا  لألسعار للفتر  السابق  

 

 :الرقم القياسي لألسعار
 .السلع والختمات بين فترتين همةيتين وسيل  إبصا ي  لقيا  التغيرات الباصل  على أسعار هو

 

 :القوة الشرائية للنقود
 .يمسن البصول عليها بوبت  الةقتسمي  السلع والختمات التي هي 

 

 :السبير معادلة
المقارةالال   فتالالر هالالي معاتلالال  ريابالالي  وبالالعها عالالال  اإلبصالالال السالالبير البتسالالار األرقالالا  القياسالالي  لألسالالعار وذلالالك بقسالالم  أسالالعار 

 .األسا  فتر بسميات  وبالترجي األسا ،  فتر على أسعار 
  

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك
وسيل  ابصا ي  لقيا  التغيرات في أسعار السلع والختمات بمن سل  المستهلك بين فتر  همةي  تسمى فتر  هو عبار  عن 

 . المقارة  وبين فتر  اخرى تسمى فتر  األسا 
 

  :سعر المستهلك
 .هو السعر الذ  يتفعس المستهلك األسر  مقابل بصولس على سلع  أو ختم  للبتياجات األسري 

 

 :سعر المنتج
 لتيا راسعاأل ابالاةه( SNA 93)البسابات القومي   ةظا  المةتل سما ورت في توصيات األم  المتبت  بلان راسعأ عرات

المةتل من الملتر  لقال وبت  من سلع  أو ختم ، مخصوما  مةس بريب  القيم  المباف ، أو أي  برا ر مقتاع   ايتلقاه
 .وغير لامل  أي  تساليا ةقل أخرى توبع على فاتور  الملتر ،

 

 :الجملةسعر 
المسالتعملين فالي المجالاالت  إلالى أوتجالار التجه ال   إلىالمستعمل   أوللسلع الجتيت  ( البيع تون تبويل)ر إعات  البيع اسعأ يه

السماسالالالر  فالالالي لالالالرال  أوالقيالالالا  بالالالتور الالالالوسلل  أوالمهةيالالال  لغيالالالره  مالالالن تجالالالار الجملالالال ،  أوالمؤسسالالالي   أوالتجاريالالال   أوالصالالالةاعي  
 .جور الةقلأر الجمل  بريب  القيم  المباف  و بيعها له ، ويلمل سع أواللرسات  أو األلخا الببا ع لبسار هؤالل 
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 :فترة األساس
 .هي الفتر  الهمةي  التي يت  مقارة  الفتر  الجاري  بها

 

 :سلة المستهلك
 .تهلك باإلةفاق عليها لألغراض المعيلي هي المجموع  البقيقي  للسلع والختمات التي يقو  المس

 

 : أوزان الترجيح
تاخل سل  المستهلك أو بين مسوةات الرق  القياسي، وتستخت  في العمليات البسابي   هي األهمي  الةسبي  للسلع والختمات

 .للرق  القياسي
 

 :أسعار فترة األساس
 .هي أسعار السلع والختمات في فتر  ما والتي يت  مقارة  األسعار الجاري  بها

 

 (مؤشر) :في الرقم القياسي نسبة التغير
في  تبسر بقسم  الرق  القياسي لفتر  ما على الرق  القياسي لفتر  المقارة  مبروبا  وهي مقتار التغير على الرق  القياسي، و 

 .ما      ارح ما  
 

 :التحويلمعامل 
هو مقتار يستخت  في توبيت فتر  األسا  لسلس  من األرقا  القياسي  مبسوب  باالستةات إلى فترات أسا  مختلف  ببير 

 .تصب  قابل  للمقارة 
 

 :الوحدة اإلحصائية
 الوبت : من الوبتات اإلبصا ي  ر يسينةوعين ( SNA 93) الصاتر عن األم  المتبت  القومي ةظا  البسابات  يعرا

وهي سيان اقتصات  قاتر ببس  ما لس من بقوق على امتلك األصول وتبقيق الخصو   .والمةلا المؤسس   -التةظيمي  
  .واالرتباا باةلا  اقتصاتي  والتعامل بصفقات مع أاراا أخرى

 

 : الرئيسي النشاط االقتصادي

الالتولي الموبالت لألةلالا  االقتصالاتي  ويساله   تصالةياالبسر  أجلسهو ابيع  العمل الذ  تمارسس المؤسس  والذ  قامت من 
 .تعتت األةلا  تاخل المؤسس  الوابت  بال باسبر قتر من القيم  المباف  في 

 

 : اإلنتاج
والتي يت  خلل فتر  همةي  مبتت  بقيم  المةتجات الةها ي  من السلع والختمات المةتج  من قبل مةلا  ما  اإلةتاايقا  

ويلمل .  الذاتي اإلجماليلغايات التسوين الرأسمالي ال ابت  أوستهلك ذاتيا  وبتات أخرى ألغراض االاستختامها من قبل 
، واألخير  تعةي المةتجات التي تستغرق وقتا  اويل  "بالمةتجات تبت التلغيل"السلع الةها ي ، وما يسمى : اإلةتاا ف تين

وتقتر قيم  معظ  السلع في اللبظ  التي تستمل فيها العملي  .  ةلا ي ، م ل القاعان التي تربى للذب  واألعمال اإلإلةتاجها
، (سما هو البال في المةتجات تبت التلغيل)اإلةتاجي ، غير أن عملي  إةتاا بعض السلع قت تمتت لتتجاوه الفتر  المباسبي  

والمباصيل الهراعي   اإلةلالات عمالأوهةا يت  تقتير قيم  هذ  المةتجات وتسجيلها في تلك الفتر  المباسبي ، م ال ذلك 
 .اللتوي 
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PCBS: Prices and Price Indices, 2013 2013االسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

19961001001001001001001001001001001001001001996

1997107.62104.74106.35106.25107.61106.21106.77107.98108.54108.96108.97109.19109.911997

1998113.63111.86111.46110.62110.31111.28111.19111.75112.39114.62117.89119.60120.571998

1999119.93121.76120.00119.79118.33118.27118.77119.17118.56118.78120.81121.35123.551999

2000123.28123.73124.07123.79122.96123.27123.30123.09121.95122.86122.95123.19124.252000

2001124.79123.90123.97124.60124.94124.44124.54124.51123.77125.14125.12126.04126.532001

2002131.92127.64128.33129.17130.91130.94131.95133.16133.33134.44134.61133.85134.672002

2003137.73135.27135.52137.88138.46137.81138.09136.85136.34138.60138.70139.40139.782003

2004141.86141.24141.70141.12141.89141.14141.00141.12141.21141.64141.80143.23145.262004

2005104.11102.47103.41103.27103.72103.04103.09103.58103.84104.73106.03106.25105.852005

2006108.11106.00106.83107.12107.43108.68108.41108.53108.24109.05108.80108.96109.222006

2007110.12108.13107.94107.61107.80107.44108.57108.61111.37111.98113.38114.09114.482007

2008121.01115.78116.77118.69120.46120.57121.28122.12122.62124.19124.12123.08122.442008

2009124.34121.57121.54122.82122.55123.05123.48124.22125.60126.28126.22127.01127.752009

2010129.00127.83127.48127.44127.50127.60127.90128.50128.89130.68131.36131.50131.362010

2011132.71131.52132.09132.02131.98131.64131.83132.32132.55133.49133.74134.42134.982011

2012136.40135.64135.80136.14135.82135.54134.38134.93136.97138.91138.08137.32137.302012

2013138.75138.85138.19137.50137.37137.51138.01138.35138.87139.50140.64139.25141.022013

Base Average 1996 = 100

100 = 2004 بأساس متوسط عام 1.4186: معامل التحويل

100 = 1996 بأساس متوسط عام 

Chaining Coefficient: 1.4186 Base: Average 2004 = 100

2013 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في فلسطين، : 1 جدول 

Table 1: Consumer Price Indices in Palestine, 1996 - 2013

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Price and Price Indices, 2013 2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

19961001001001001001001001001001001001001001996

1997107.58105.12106.35106.86107.39107.25107.14107.64108.40108.82108.74108.34108.931997

1998112.90111.14111.33110.21109.66111.22111.22110.34110.93113.15117.27118.79119.501998

1999120.23120.33119.43119.92118.26118.40118.63119.24119.56119.65121.55123.19124.641999

2000124.08125.14125.86123.45122.94122.99123.49123.23122.44123.94124.26124.39126.792000

2001127.34125.49126.17126.44126.86125.96126.04126.16126.96129.10128.95129.69130.232001

2002135.07131.37132.00132.53134.88132.82134.62135.72136.36137.57137.84137.27137.872002

2003140.88137.95139.32141.81143.14140.77141.25139.45139.40141.31141.61142.32142.252003

2004144.96143.26145.02144.45146.30144.54143.63143.58145.28144.51144.64145.82148.462004

2005104.00102.89103.16103.26103.94102.80102.42102.95103.37104.60106.13106.47106.012005

2006109.22107.33107.91108.11108.62109.50109.78109.62108.75110.20109.96110.60110.262006

2007110.04110.00108.57106.72107.01106.63108.13108.60110.35111.18113.46114.80115.012007

2008120.83116.55117.75119.23121.08120.45121.20122.53122.15123.78123.17121.95120.132008

2009121.52118.82118.58119.98119.16119.77120.32121.43122.75123.25123.71124.98125.542009

2010126.67125.56125.24125.11125.14124.94125.18125.59126.47128.68129.15129.40129.582010

2011131.16129.94130.09129.85130.07129.40130.67130.84131.06132.22132.27133.19134.322011

2012136.51134.64134.78135.11135.27135.51134.04134.74137.75140.78139.59137.94137.972012

2013140.74139.55138.49138.10138.29139.62139.97140.88141.28142.41144.66141.67143.992013

100 = 2004 بأساس متوسط عام 1.4496: معامل التحويل

100 = 1996 بأساس متوسط عام 

Chaining Coefficient: 1.4496 Base: Average 2004 = 100

Base Average 1996 = 100

2013 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في الضفة الغربية، : 2 جدول 

Table 2: Consumer Price Indices in the West Bank, 1996 - 2013 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2013 2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBSء 

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

19961001001001001001001001001001001001001001996

1997108.79105.65108.33108.04107.76106.93107.13108.73110.80110.44109.99110.79110.931997

1998115.19112.53112.98112.39113.32113.44113.31113.18114.11115.79119.85120.07121.301998

1999119.78122.62121.42121.59118.64117.00118.43118.46117.25118.28120.78120.33122.591999

2000123.33122.93124.90126.25126.42124.53123.20122.29121.35121.80121.81122.34122.142000

2001122.08122.49122.39123.46122.77125.42122.25121.51120.90120.25120.24121.89121.332001

2002124.61122.41123.21124.06124.55124.44123.94123.72125.80126.21126.31125.93124.732002

2003127.70125.87125.43127.82128.42128.25128.56127.01126.44127.83127.80129.06129.862003

2004131.75131.84132.35131.69131.42131.81132.37130.45130.63131.53131.55132.34133.062004

2005102.45101.89102.46101.75102.45101.82101.03101.56101.99103.00103.79103.93103.692005

2006107.20103.56105.16105.82106.56108.14107.63108.45108.47108.35107.90107.78108.552006

2007108.87108.08106.48106.50106.33105.90106.47105.95109.79110.44112.66112.95114.862007

2008124.08115.87117.27120.99123.05124.39125.17125.90126.49128.74127.90126.56126.682008

2009129.57126.87127.93129.15129.09128.78128.64129.00130.48131.04130.26131.45132.152009

2010131.79132.27131.30130.64131.03130.71130.88130.73130.79133.30133.12133.21133.552010

2011132.55133.67134.83133.70132.95131.32130.96131.12131.10132.37132.40132.88133.312011

2012133.19133.63133.88134.30134.26133.05131.75131.84132.30134.02132.81132.36134.042012

2013132.17134.80134.24133.85132.87130.57130.24131.03131.18131.38132.58130.92132.432013

100Base Average 1996 = 100 = 1996 بأساس متوسط عام 

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

2013 - 1996األرقام القياسية ألسعار المستهلك في قطاع غزة، : 3 جدول 

Table 3: Consumer Price Indices in Gaza Strip, 1996 - 2013 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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PCBS: Prices and Price Indices, 2013 2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

المتوسط السنوي
كانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولابتموزحزيرانايارنيسان آذار شباط كانون ثاني 
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

19961001001001001001001001001001001001001001996

1997107.27104.20104.98105.53106.40105.96106.74108.04108.18108.80108.95109.36110.151997

1998114.32112.32111.58111.26111.09112.16112.01112.75113.07115.42118.00120.65121.501998

1999120.85122.22120.27119.62118.73119.02119.61120.89120.46120.51121.55123.31123.971999

2000123.63123.55123.40123.95122.59123.93123.45124.15122.76124.06123.76124.46123.532000

2001123.32122.51123.00123.25123.58123.04123.31123.75122.41123.44123.43123.79124.322001

2002129.22125.23126.09126.47127.84128.79128.37130.76130.07131.56131.79130.99132.642002

2003136.14132.37134.25135.03134.96135.95135.95136.04135.10138.30137.70138.35139.662003

2004142.16140.57140.11140.54141.50141.40141.10142.06141.19142.61143.16144.82146.802004

2005105.10102.09104.28104.40104.32104.04104.60105.08104.94105.83107.32107.37106.992005

2006106.96105.96106.47106.26106.18107.48106.98107.12107.13107.74107.36107.26107.652006

2007110.28106.48106.89107.96108.61108.57110.04110.53112.51112.69112.82113.28113.012007

2008118.13114.42114.91115.24116.89117.33117.96118.67119.56120.52121.16120.61120.332008

2009122.32118.92118.66119.76119.79121.50121.90122.33123.75124.53124.96125.24126.472009

2010128.74126.69126.17126.56126.69127.05127.84129.04129.18130.55131.63131.91131.602010

2011134.06132.20132.38133.46133.45133.48133.58134.28134.67134.88135.20135.51135.672011

2012138.40137.00137.40137.70137.33137.43136.56136.81138.97141.00140.34140.29139.942012

2013140.90140.55139.83138.88138.58139.17140.45140.74141.84142.23142.74141.89143.892013

2013 - 1996 ،J1  األرقام القياسية ألسعار المستهلك في القدس: 4جدول

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

100Base Average 1996 = 100 = 1996 بأساس متوسط عام 

Table 4: Consumer Price Indices  in Jerusalem J1, 1996 - 2013 

السنة
Monthالشهر

Year Annual 

Average
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All Items 

Index

Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and 

tobacco

Textiles, 

clothing 

and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

20041003.001001001001001001001001001001001001002004

2005104.114.11103.90106.47100.27111.3799.94102.16106.33103.6699.36100.60105.65103.152005

2006108.113.84110.24109.20101.20115.9399.31101.50112.48108.0197.95102.10107.20107.392006

2007110.121.86115.14114.63100.72113.2698.38106.41111.84109.4597.68100.41112.10108.122007

2008121.019.89135.01123.16101.23121.92104.77114.13120.79110.1499.0499.82126.61109.292008

2009124.342.75139.87135.39105.04121.03112.32113.73117.61109.15101.21104.23132.60114.172009

2010129.003.75144.63151.80109.16127.23115.30114.77120.71106.92103.00110.49136.88120.102010

2011132.712.88148.10161.24114.18130.98115.27116.30126.47107.33104.24112.81144.94124.882011

2012136.402.78151.25173.85115.66136.10116.76119.86129.26107.61105.54118.97150.59131.212012

2013138.751.72152.46195.35114.90141.33118.75121.90128.30107.32104.95127.24156.11129.462013

138.851.13155.37182.55115.79138.02118.26120.81128.78107.36105.85119.39154.42132.83January2013كانون ثاني2013

0.47152.80183.44115.66140.25118.94120.58129.65107.25105.43119.39153.51132.30February-138.19شباط

  0.50150.43183.73114.02141.32118.63120.70129.70107.33105.44124.84154.31131.97March-137.50آذار

0.09150.84183.70114.39140.53119.07120.65128.34107.24105.16124.84155.29129.70April-137.37نيسان

137.510.10150.47196.49114.80138.82119.34121.56126.96107.25104.79124.84155.27128.30Mayأيار

138.010.37149.71199.98114.98140.55119.44122.25127.77107.33104.66129.59157.26130.37Juneحزيران

138.350.25151.13200.45114.67139.50119.44122.31127.62107.35104.85129.59155.46129.64Julyتموز

138.870.37152.00200.94115.18140.56118.73122.35128.20107.34104.88129.59156.45129.25Augustآب

139.500.45152.63202.02113.97143.61119.41121.93129.05107.33104.76130.42157.41128.49Septemberايلول

140.640.82155.91203.46114.36143.56118.15123.12127.85107.33104.70130.42157.35127.90Octoberتشرين اول

0.99152.31203.54115.34143.71117.76123.32127.65107.36104.64130.42156.81126.47November-139.25تشرين ثاني

141.021.28155.95203.91115.65145.47117.87123.17128.00107.39104.27133.53159.79126.30Decemberكانون اول

المسكن 
ومستلزماته

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق

النقل 
والمواصالت

الرقم 
القياسي العام

نسبة التغير
سلع وخدمات 

متنوعة

2013 - 2004 األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في فلسطين حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،: 5 جدول 

Table 5: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2013

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

االثاث  
والمفروشات 

المواد الغذائية 
والمشروبات 

االقمشة 
والمالبس واالحذية

الخدمات 
الطبية
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All Items 

Index

Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and 

tobacco

Textiles, 

clothing and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

20041002.891001001001001001001001001001001001002004

2005104.004.00103.76106.6397.34115.7399.73103.28105.43103.7995.5898.08101.75101.862005

2006109.225.02111.12113.26103.16117.15100.16106.16114.46109.5293.0098.01104.00108.012006

2007110.040.75113.98115.3096.99118.08100.72109.76111.08109.9793.0591.92110.59109.652007

2008120.839.81134.13115.2899.24130.91104.15110.15118.89110.4893.2191.75122.25114.012008

2009121.520.57135.40131.1094.93128.16101.14109.42115.47110.2691.9398.60126.28121.272009

2010126.674.24141.81152.2696.65135.2699.73110.95118.17107.8692.62106.67130.45125.402010

2011131.163.54145.66163.57101.77140.06100.93114.82124.11108.3592.57109.71141.90133.592011

2012136.514.08149.25180.99108.31145.96105.43123.01127.72108.2196.20116.03149.93143.532012

2013140.743.10153.75215.00108.55148.87106.95128.65127.20107.3497.55120.66155.35138.972013

139.551.15154.13193.47108.98146.06106.90127.31127.86107.4098.04116.17151.99144.41January2013كانون ثاني2013

0.76151.15195.90107.55146.83107.14127.22128.51107.2597.77116.17151.07143.23February-138.49شباط

  0.28149.97196.14106.64148.15107.18125.61128.63107.3597.93117.50154.02141.67March-138.10آذار

138.290.13151.57196.12107.01146.49106.97125.90126.50107.2597.66117.50155.08139.53Aprilنيسان

139.620.96151.64223.37108.60145.05107.10128.66125.35107.2797.53117.50154.91137.95Mayأيار

139.970.25151.38224.81108.30145.82106.22130.13126.44107.3397.39122.13155.63138.84Juneحزيران

140.880.65154.29224.98107.25145.16107.19129.93126.12107.3997.64122.13152.12137.75Julyتموز

141.280.28154.36225.88108.54146.55106.91129.67126.98107.3596.99122.13154.84137.87Augustآب

142.410.80155.06224.64109.28152.86106.87128.53128.30107.3497.55123.18157.39138.35Septemberايلول

144.661.58160.88224.70108.52153.30107.22130.02127.24107.3497.57123.18158.63137.68Octoberتشرين اول

2.07153.10225.00109.59153.60107.06130.00127.18107.3797.32123.18158.17136.17November-141.67تشرين ثاني

143.991.64157.48225.02112.35156.53106.64130.79127.26107.3997.25127.14160.38134.21Decemberكانون اول

سلع وخدمات 
متنوعة

االثاث  
والمفروشات 

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية

2013 - 2004األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في الضفة الغربية حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية،  :6جدول 

Table 6: Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2013

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية 

المواد الغذائية 
والمشروبات 

الرقم 
القياسي العام

نسبة التغير
المشروبات 

الكحولية والتبغ
االقمشة والمالبس 

واالحذية
المسكن 

ومستلزماته
خدمات المطاعم خدمات التعليم

والمقاهي والفنادق
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All Items 

Index

Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and tobacco

Textiles, 

clothing and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

20041003.181001001001001001001001001001001001002004

2005102.452.45102.31105.7598.85107.08100.5299.79108.78104.1296.39100.30100.15100.392005

2006107.204.64110.59107.27100.62108.6099.09101.00114.10108.3794.91108.14102.33106.462006

2007108.871.56115.30119.8895.96104.90101.45104.34112.81108.5694.28100.27108.54106.842007

2008124.0813.98140.64143.20102.35115.28119.75103.92124.17108.8097.42101.15130.03108.922008

2009129.574.42147.47150.52112.69114.90136.6298.76124.33107.0899.13102.84144.67116.732009

2010131.791.72147.01156.62114.49122.73143.1798.50126.22105.51101.00107.59151.60122.282010

2011132.550.57148.60157.25112.83126.81134.3099.69126.97106.16100.37108.07158.02125.272011

2012133.190.48149.46157.23106.03130.59130.6099.84128.16106.7997.98114.95156.23132.962012

2013132.17-0.76149.82161.82103.23125.88126.7996.89126.97106.6296.85119.08154.01127.802013

134.800.56154.57157.21105.88128.68129.0696.78127.59106.6197.89115.73155.25134.10January2013كانون ثاني2013

0.41153.74157.21105.51128.82126.4796.31127.97106.6198.12115.73155.25132.75February-134.24شباط

  0.29152.79157.21103.79128.97127.2597.19128.45106.6198.53119.64153.95129.59March-133.85آذار

0.73151.28157.21103.83128.14126.0596.42127.18106.6197.66119.64153.95128.76April-132.87نيسان

1.73146.12164.16103.71124.11126.1896.01126.31106.6197.20119.64153.95126.86May-130.57أيار

0.25144.63164.16103.98124.12128.4197.06126.46106.6397.04119.74153.66127.62June-130.24حزيران

131.030.61147.84164.16103.26121.54127.0696.62126.27106.6396.53119.74153.66127.38Julyتموز

131.180.11147.86164.16102.75124.10126.4196.58126.74106.6396.13119.74153.66126.97Augustآب

131.380.15148.09164.16102.04124.38128.3296.63127.15106.6396.24119.77153.28126.47Septemberايلول

132.580.91151.64164.12101.19125.79125.6298.08126.43106.6395.82119.77153.28125.85Octoberتشرين اول

1.25147.94164.07101.04125.79124.9097.91126.40106.6395.74119.77153.28123.52November-130.92تشرين ثاني

132.431.15151.34164.10101.84126.15125.7897.10126.72106.6395.33119.99154.95123.75Decemberكانون اول

2013 - 2004، األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في قطاع غزة حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية: 7جدول 

Table 7: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2013 

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية  الرقم 
القياسي العام

نسبة التغير
المواد الغذائية 
والمشروبات 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

االقمشة والمالبس 
واالحذية

المسكن 
ومستلزماته

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

االثاث  
والمفروشات 

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية
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All Items 

Index

 Change 

%

Food and 

soft drinks

Al choholic 

Beverages 

and 

tobacco

Textiles, 

clothing and 

footwear

HousingFurniture, 

household 

goods 

Medical 

care

Transport-

ation

Communi-

cations

Recreational

, cultural 

goods & 

services

EducationRestaura-

nts and 

cafes

Miscellan-

eous 

goods and 

services

20041004.421001001001001001001001001001001001002004

2005105.105.10105.80106.70102.17108.6397.65103.67107.86102.04103.08102.32107.01104.262005

2006106.961.77109.20106.4198.85116.8498.11100.25108.52103.19101.91102.74109.24103.622006

2007110.283.10113.79105.86105.47116.2394.97104.66115.18105.7799.25107.64126.42105.232007

2008118.137.12130.81109.60101.85118.2296.37118.96123.29106.84100.18105.65140.50106.782008

2009122.323.54138.78122.51107.65116.91104.05122.18120.81106.01104.94108.65145.61107.612009

2010128.745.25146.80144.66115.72120.65108.74124.61127.53103.41107.80112.33148.32113.442010

2011134.064.13151.44159.26125.86122.96113.55123.50138.21103.25111.34115.34152.97117.132011

2012138.403.23155.94177.34128.36125.97116.26124.99143.41103.52114.36119.20156.59121.402012

2013140.901.81154.85202.48128.13133.21120.46128.11143.81103.49114.32128.61160.94121.912013

140.550.43157.49189.58128.56129.50119.20127.03143.84103.53114.91119.65164.69123.22January2013كانون ثاني2013

0.51153.44189.58129.18132.72121.04126.79145.34103.33114.07119.65161.76123.41February-139.83شباط

  0.68150.42190.07127.03132.81120.12126.87145.03103.53113.86125.77162.19123.58March-138.88آذار

0.21149.95190.00127.41132.66121.22127.16144.48103.33113.83125.77162.79121.14April-138.58نيسان

139.170.43152.29197.16127.63131.49121.58126.73142.45103.33113.57125.77160.19120.38Mayأيار

140.450.92151.89205.16128.06134.16121.75127.09143.64103.53113.66132.12165.61122.87Juneحزيران

140.740.21152.80206.26129.23133.83121.26128.14143.72103.53114.57132.12159.57122.58Julyتموز

141.840.79155.75206.85129.76133.96119.90128.61144.05103.53115.25132.12162.44122.43Augustآب

142.230.27156.61210.49126.57134.64121.51129.01144.78103.53114.44132.12161.25121.38Septemberايلول

142.740.36159.20214.38127.44133.64119.73129.72142.92103.53114.66132.12156.33120.94Octoberتشرين اول

0.59156.82214.50129.23133.85118.63130.46142.41103.53114.78132.12153.53120.20November-141.89تشرين ثاني

143.891.41161.48215.67127.46135.21119.57129.72143.08103.64114.26133.98160.95120.78Decemberكانون اول

سلع وخدمات 
متنوعة

االثاث  
والمفروشات 

الخدمات 
الطبية

النقل 
والمواصالت

السلع و الخدمات االتصاالت
الترفيهية و الثقافية

2013 - 2004 حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، J1األرقام القياسية ونسب التغير ألسعار المستهلك في القدس: 8 جدول 

Table 8: Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1 by Major Groups of Expenditure, 2004 - 2013 

Base Year (2004 = 100) سنة االساس

Periodالفترة الزمنية

Major Groups of Expenditure  اقسام اإلنفاق الرئيسية  الرقم 
القياسي العام

نسبة التغير
المواد الغذائية 
والمشروبات 

المشروبات 
الكحولية والتبغ

االقمشة والمالبس 
واالحذية

المسكن 
ومستلزماته

خدمات المطاعم خدمات التعليم
والمقاهي والفنادق
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فلسطينJ1القدسقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza 

Strip

Jerusalem 

J1

Palestine

Riceاألرز

16.008.0018.7914.26Pack/ 1kgUSAUncle benzLong grain profiled rice كغم1/ باكيتاميركاانكل بنزأرز حبة  طويلة

102.95113.33110.35108.88Sack/ 25 kgAustraliaSun whiteShort grain profiled rice كغم25/ كيساسترالياصن وايتأرز حبة قصيرة

6.857.408.507.58Pack/ 1kgAustraliaShoqhaShort grain profiled rice كغم1/ باكيتاسترالياشقحةأرز حبة قصيرة

Flourالطحين

170.94146.32180.03165.77Sack/ 60kgIsraelZeroHaifa white flour كغم60/ كيساسرائيلزيروطحين أبيض حيفا

Breadالخبز

4.002.605.233.941kgLocalWhite bread كغم1محليخبز أبيض كماج

Qurshallah and Cakeالقرشلة والكعك

9.9510.9714.3611.761kgLocalQurshallah bars with sesame كغم1محليقرشلة بسمسم اصابع

Oriental desertsحلويات شرقية

31.2621.4450.3834.361kgLocalNablus fine kunafa كغم1محليكنافه ناعمة نابلسيه

59.2045.0062.2955.501kgLocalBaqlawa stuffed with pistachio كغم1محليبقالوة محشية بفستق حلبي

Biscuitsالبسكويت

10.628.1613.2110.66Pack/ 24 pieceLocalAli BabaWafer biscuits with chocolate & milk 24/ باكيتمحليعلي بابابسكويت ويفر بالشوكوالته والحليب

3.774.904.974.54Pack/ 200 gmIsraelEliteStuffed wafer biscuits غم200/ باكيتاسرائيلعليتبسكويت ويفر محشي

barsEnglandKit KatBiscuits covered with chocolate 3.032.543.503.024 أصابع4بريطانياكيت كاتبسكويت مطلي بالشوكالته

Macaroni (spaghetti)المعكرونة

4.243.005.884.37Pack/ 250 gmIsraelOsemThin macaroni No. (3) غم250/ باكيتاسرائيلاوسم(3)معكرونة رفيعة نمره 

2.493.153.983.20Pack/ 350 gmLocalAl- GhazalLong macaroni غم350/ باكيتمحليالغزالمعكرونة طويلة

Noodlesالشعيرية

2.412.953.512.96Pack/ 350 gmLocalAbu-Ei'taThin noodles No. (0) غم350/ باكيتمحليابو عيطه(0)شعيرية رفيعة نمره 

4.796.006.405.73Pack/ 250 gmIsraelOsemThin noodles غم250/ باكيتاسرائيلاوسمشعيرية رفيعة

Semolinaسميد

4.524.565.074.72Pack/ 1kgIsraelHaifa  Unpacked semolina (A) كغم1/ باكيتاسرائيلحيفا(أ)سميد خشن نوع 

Crushed green wheatفريكة

10.3010.0012.6310.981kgLocalDry unpacked crushed green wheat كغم1محليفريكة ناشفة مجروشة حلل

2013متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : 9جدول 

Table 9: Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2013 

المنشأ Item Descriptionوحدة الشراءالسلعة واوصافها

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

Brandالماركة Origin P.Unit
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Meatاللحوم

Fresh meatلحوم طازجة

68.6360.3573.4467.471kgLocalFresh goat meat with bones كغم1محليلحم غنم مع العظم طازج

52.5648.0053.9651.501kgLocalFresh beef meat كغم1محليلحم عجل طازج

Fresh poultryدواجن طازجة

16.8417.2921.1318.421kgLocalFresh chicken without feathers كغم1محليدجاج  طازجة بدون الريش

Fresh fishاألسماك الطازجة

28.0018.4740.7129.061kgLocalFresh fish - puri كغم1محليسمك بوري طازج

48.3321.2550.0039.861kgLocalFresh fish - maproum كغم1محليسمك مبروم طازج

Frozen fishاسماك مجمدة

14.6212.4919.5015.531kgLocalFrozen fish كغم1محليسمك بقال مجمد

Tinned fishأسماك معلبة

4.836.004.865.23Tin/ 125 gmLocalSunnqrutSardine with pepper غم125/ علبةمحليسنقرطسردين بالفلفل

6.125.407.086.20Tin/ 105 gmThailandMarinaTinned tuna fish غم105/ علبةتايالندماريناسمك تونا معلب

Dairy products and eggsمنتجات االلبان والبيض

Milkالحليب

Fresh milkحليب طازج

7.367.977.627.65Tin/ 1kgIsraelTnovaPasteurized milk 3% fat كغم1/ علبةاسرائيلتنوفادسم%  3حليب مبستر 

Powdered milkحليب مجفف

98.2591.92110.58100.25Can/ 2.5 kgFranceNidoPowdered milk كغم2.5/ علبةفرنسانيدوحليب  مجفف

 36.7632.0035.7134.82Can/ 400 gmIrlandaS26 GoldPowdered milk غم400/ علبةايرلنداS26 Goldحليب مجفف لألطفال

Dairy productsمنتجات الحليب

Labanehلبنة

8.247.5710.818.87Sack/ 500 gmLocalJunaidiLabanehغم500/ كيسمحليالجنيديلبنة عادية

Cheeseالجبن

25.5517.8924.2822.571kgLocalWhite boiled goat cheese كغم1محليجبنة غنم بيضاء مغلية

Other dairy productsمنتجات البان اخرى

Pack/ 100 gmIsraelTnovaButter 4.303.604.564.16 غم100/ باكيتاسرائيلتنوفازبدة

BrandItem Descriptionالسلعة واوصافها

2013متوسط أسعار المستهلك لسلع مختارة في المناطق الفلسطينية، : (تابع) 9جدول 

Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2013  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة
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Oils and fatsالزيوت والدهون

Vegetable oilsالزيوت النباتية

Olive oilزيت زيتون

24.7629.8630.2128.281kgLocalOlive oil كغم1محليزيت زيتون

Corn oilزيت الذرة

26.3026.9228.4427.22Can/ 3 literIsraelShoqhaCorn oil لتر3/ علبة اسرائيلشقحةزيت ذره

Fatsالدهون

Vegetable fatسمنة نباتية

26.9714.0830.4823.84Can/ 2kgLocalGazalleVegetable fat كغم2/ علبةمحليغزالسمنة نباتية

Fruits and vegetablesالفواكه والخضروات

Fruitsالفواكه

Fresh fruitالفواكه الطازجة

Orangeالبرتقال

3.343.164.193.571kgLocalBig size orange كغم1محليبرتقال كبير الحجم ابو صره

Lemonالليمون

3.863.384.693.981kgLocalYellow lemon كغم1محليليمون حامض أصفر

Kalamantinaالكلمنتينا

 3.402.273.863.181kgLocalMedium size kalamentina كغم1محليكلمنتينا متوسطة الحجم

Other fruitsحمضيات أخرى

4.224.005.114.441kgLocalpummello كغم1محليبوملي

Bananaالموز

3.704.333.813.951kgLocalMedium size banana كغم1محليموز متوسط الحجم

3.843.504.283.871kgIsraelBig size banana كغم1اسرائيلموز كبير الحجم

Applesالتفاح

6.195.307.246.241kgIsraelRed apple كغم1اسرائيلتفاح أحمر

Grapesالعنب

8.757.4610.428.871kgIsraelGrapes white كغم1اسرائيلعنب أبيض حلواني حبة طويلة

6.226.048.026.761kgLocalGrapes black كغم1محليعنب أسمر عادي
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Water melonالبطيخ

3.691.543.102.781kgIsraelStriped water melon كغم1اسرائيلبطيخ مخطط

Sweet melonالشمام

3.922.394.283.531kgIsraelMelon كغم1اسرائيلالشمام

Plumsجرانق- البرقوق

6.605.337.856.591kgLocalPlums, red كغم1محليأحمر معطر- البرقوق

Raisinsزبيب

27.9923.4928.5026.661kgTurkeyRaisins كغم1تركيزبيب

Datesتمر

24.1513.8825.0021.01Pack/ 1kgIsraelDates كغم1/ باكيتاسرائيلتمر

Nutsالمكسرات

Pistachioفستق حلبي

58.7548.3850.6352.581kgLocalUnhusked roasted pistachio كغم1محليفستق حلبي بقشره محمص

Peanutفستق سوداني

18.1812.7721.6717.541kgLocalRoasted peanut كغم1محليفستق سوداني بقشره محمص

Walnutجوز

58.5747.6359.6755.291kgIsraelUnpacked husked walnut كغم1اسرائيلجوز مقشر  حلل

Almondsلوز

56.0740.4467.4254.641kgLocalRoasted husked salted almonds كغم1محليلوز مقشر مالح محمص

Seedsالبزر

36.7241.1744.0440.641kgLocalRoasted water melon seeds كغم1محليبزر بطيخ محمص

Assorted nutsمكسرات مشكلة

47.7249.4648.5048.561kgLocalAssorted nuts كغم1محليمكسرات مشكلة

Fresh vegetablesالخضروات الطازجة

Tomatoالبندوره

3.734.755.474.651kgLocal Large size tomato كغم1محليبندوره عناقيد حب كبير

3.182.164.153.161kgLocalGreen house tomato كغم1محليبندوره حماموت
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Dry onionبصل ناشف

3.792.594.303.561kgLocalLocal dry onion كغم1 محليبصل ناشف بلدي

3.742.924.503.721kgIsraelDry onion كغم1اسرائيلبصل ناشف

Garlicثوم

15.1911.7916.9614.651kgLocalLocal dry garlic كغم1محليثوم ناشف بلدي

16.1110.1914.9113.741kgIsraelDry garlic كغم1اسرائيلثوم ناشف

marrow كوسا

4.982.736.564.761kgLocalSmall marrow كغم1محليكوسا للمحاشي صغير الحجم

Eggplantباذنجان

3.292.224.963.491kgLocalLarge eggplant كغم1محليباذنجان عجمي كبير الحجم

Okraباميه

15.0817.3921.1217.861kgLocalGreen okra كغم1محليبامية خضراء

Beansفاصولياء

9.135.2411.698.691kgLocalGreen beans كغم1محليفاصولياء خضراء

Jew's mallowالملوخيه

12.573.5912.839.661kgLocalGreen Jew's mallow كغم1محليمفرطة- ملوخية خضراء 

Green pepperفلفل أخضر

5.505.276.155.641kgLocalHot green pepper كغم1محليفلفل أخضر حار

5.063.746.275.031kgLocalGreen pepper كغم1محليفليفلة خضراء

Spinachسبانخ

6.621.799.856.091kgLocalSpinach كغم1محليسبانخ

Cauliflowerزهرة

3.502.614.503.541kgLocalCauliflower كغم1محليزهرة عادية

Cabbageملفوف

2.952.224.153.111kgLocalWhite cabbage كغم1محليملفوف أبيض

Cucumberخيار

3.762.005.053.601kgLocalGreenhouse cucumber كغم1محليخيار حماموت
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Lettuceخس

4.382.483.983.611kgLocalLettuce كغم1محليخس

Carrotجزر

2.752.494.813.351kgLocalCarrot كغم1محليجزر

3.872.594.463.641kgIsraelCarrot كغم1اسرائيلجزر

Potatoبطاطا عادية

4.002.213.883.371kgLocalMedium size potato كغم1محليبطاطا حبة متوسطة الحجم

3.473.374.363.731kgIsraelMedium size potato كغم1اسرائيلبطاطا حبة متوسطة الحجم

Tomato pasteرب بندوره

5.085.334.945.12Can/ 580 gmIsraelBray timeTomato pasteغم580/ علبةاسرائيلبري تايمرب بندوره

Frozen vegetablesخضروات مجمدة

Frozen sweet peasبازيالء مجمدة

10.327.4310.339.36Sack/ 800 gmIsraelFrozen green sweet peas غم800/ كيساسرائيلبازيالء خضراء مجمدة

Frozen green beansفاصولياء  خضراء مجمدة

11.049.6910.3810.37Sack/ 800 gmIsraelFrozen green beans غم800/ كيساسرائيلفاصولياء خضراء مجمدة

Other frozen vegetablesخضروات اخرى مجمدة

8.856.059.388.09Sack/ 400 gmIsraelFrozen green okra غم400/ كيساسرائيلباميه خضراء مجمدة

 Vegetables & legumes tinnedخضروات وبقول مجففة ومعلبة

Lentilsعدس حب

7.457.869.238.181kgLocalLentils كغم1محليعدس حب

Crushed lentilsعدس مجروش

7.526.069.567.711kgTurkeyCrushed lentils كغم1تركياعدس مجروش

Chick beansحمص حب

9.296.8410.158.761kgTurkeyChick beans كغم1تركياحمص حب

Fava beansفول حب

6.453.498.686.201kgTurkeyLocal unpacked small Fava beans كغم1تركيافول حبة صغيرة حلل

Dry beansفاصولياء ناشفة

10.218.1511.8110.051kgTurkeyLarge dry beans كغم1تركيافاصولياء ناشفة حبة كبيرة
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Dried vegetablesخضروات مجففة

Dried Jew's mallowملوخية مجففة

13.9410.5420.2114.901kgLocalCrushed and dry Jew's mallow كغم1محليملوخية مطحونة منشفة

Tinned legumesبقول معلبة

Fava beans (tinned)فول حب معلب

3.382.384.113.29Can/ 380 gmEgyptHarvestSmall Fava beans (tinned) غم380/ علبةمصريهارفستفول حبة صغيرة معلب

Chick beans (tinned)حمص حب علب

4.475.024.584.69Can/ 500 gmJordanAl-kaseehMedium chick beans (tinned) غم500/ علبةاألردنالكسيححمص حبة عادية وسط

Sugar and Confectioneryالسكر والمنتجات السكرية

Sugarالسكر

4.173.855.104.38Pack/ 1kgHolandaFine white sugar كغم1/ باكيتهولنداسكر أبيض ناعم

146.71200.00166.04170.92Sack/ 50 kgEnglandCrystalWhite sugar كغم50/كيسبريطانياكريستالسكر ابيض

Halvahحالوة طحينية

9.147.5011.259.30Can/ 350 gmIsraelAl- HilalHalvah غم350/ علبةاسرائيلالهاللحالوة طحينية عادي

Chocolateالشوكوالته

62.0458.9067.5662.83Pack/ 900 gmEnglandMackintoshChocolate غم900/ علبةبريطانياماكنتوششكوالته عادية

23.6130.0024.8126.14Pack/ 510 gmBrazilBon bonChocolate غم510/ باكيتالبرازيلبون بونشكوالته عادية

Tea, coffee & cocoaالشاي والبن والكاكاو

Tea bagsشاي أكياس

13.2813.0114.6713.65Pack\100 bagsEnglandLiptonTea bags 100/ باكيتبريطانياليبتونشاي أكياس

Ground coffeeقهوة مطحونة

41.2149.6959.8350.241kgGround coffee كغم1 قهوة مطحونة

'Nescafeنسكافيه

'22.1720.7522.9721.96Can/ 200 gmFranceNestleNescafe غم200/ علبةفرنسانستلهنسكافيه

'29.0220.4226.5525.33Can/ 311 gmU.S.AMaxwellNescafe غم311/ علبةامريكامكسويلنسكافيه

Cocoaكاكاو

20.0419.9212.3117.42Can/ 500 gmFranceNestleCocoa Dwantry غم500/ علبةفرنسانستلهكاكاو دوانتري

5.273.007.575.28Can/ 100 gmLocalAl-zahraaCocoa غم100/ علبةمحليالزهراءكاكاو
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Spicesالتوابل

Black pepperفلفل اسود

gmground black pepper 11.6811.076.009.58250 غم250فلفل اسود مطحون

Assorted spicesبهارات مشكلة

gmAssorted spices 10.3610.586.008.98250 غم250بهارات مشكله

Table saltملح الطعام

1.711.173.061.98Pack/ 1kgIsraelFirst tableWhite table salt كغم1/ باكيتاسرائيلفيرست تيبلملح طعام ابيض

Other foodsاغذية اخرى

Thymeالزعتر

"25.5036.3828.6530.181kgLocalground thyme with spices "A كغم1محلي"أ"زعتر مطحون مع توابل نمره 

Tehinahالطحينة

17.7914.6718.3516.93Pack/ 1kgLocalAl- jamalTehinah كغم1/ علبة محليالجملطحينة  عادية

Mineral waterالمياه المعدنية

2.552.083.882.83Bottle\ 1.5 literLocalArwaMineral water لتر1.5/ عبوةمحليأروىمياه معدنية

2.902.005.003.30Bottle\ 1.5 literIsraelMineral water لتر1.5/ عبوةاسرائيلمياه معدنية

Soft drinks with sodaالمياه الغازية

2.141.843.142.37Can\ 330 mlIsraelCoca colaCola مل330/ علبةاسرائيلكوكا كوالكوال

3.725.006.214.98Bottle\ 1.5 literLocalRCCola لتر1.5/ علبةمحليRCكوال

Juiceالعصير

26.2420.5827.2124.68Bottle\ 4 literLocalAl-zahraaFruit Juice لتر4/ علبةمحليالزهراءعصير فواكه

Cigarettesالسجائر

Local cigarettesالسجائر المحلية

cigarettesLocalImperial 18.8321.1220.6720.2120 20/ علبةمحليامبلاير

Imported cigarettesالسجائر المستوردة

cigarettesEnglandRothmansMedium cigarette 21.7618.4724.1321.4520 20/ علبةانجلتراروثمانسجائر عادي
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Fabric, clothes & footwearاالقمشة والمالبس واالحذية

Fabric & clothesاالقمشة والمالبس

Fabricsاالقمشة

Women clothes fabricأقمشة المالبس النسائية

15.5214.1315.7415.13MeterKoreaPure velvet fabric (115cm width)متركوريا سم عادي115قماش  مخمل ساده عرض 

Tricot  wool fiberخيوط صوف تر يكو

8.198.1312.009.44Hank/ 100 gmIsraelAcrylanWool rollsغم100/ طبهاسرائيلاكرالنخيوط صوف يدوي شلل

Total ready made  clothesمالبس  جاهزة

300.00150.00280.00243.33TrousersIsraelLevisJeans trousersبنطلوناسرائيلليفايسبنطلون جينز

93.7274.17177.71115.20TrousersTurkeyCloth trousersبنطلونتركيابنطلون  قماش

Total ready made children clothesمالبس أطفال جاهزة

35.3318.4447.2933.69Shirt SyriaShirt for children 60% cotton, 40% polyesterقميصسوريابوليستر% 40قطن، % 60قميص اطفال 

22.3715.0033.9623.78BlouseLocalBlouse for childrenبلوزمحليباليز اطفال

Footwearاالحذية

Shoes for menأحذية رجالية

124.79110.83241.67159.10ShoesLocalNatural leather shoesكندرهمحليكندره جلد طبيعي

58.1355.00148.7187.28BootLocalForzaSpot bootبوطمحليفورزابوط رياضي

68.8184.1783.7578.91SandalLocalNaboliInterlaced sandal for men (natural leather)صندلمحلينابوليصندل رجالي مشبك جلد طبيعي

Foot wear for womenأحذية نسائية

55.0741.3977.6458.03ShoesChinaKing shoesShoesكندرهصينيكنج شوزكندره عادية

64.6950.00130.8381.84BootLocalForzaMedium bootبوطمحليفورزابوط عادي

71.9069.17119.1786.74SandalLocalBamaNatural leather sandalصندلمحليباماصندل عادي جلد طبيعي

Footwear for childrenأحذية اطفال

50.0540.6951.2547.33ShoesLocalSoftShoes for girlsكندرهمحليسوفتكندره بناتي

54.6070.1487.5070.75BootLocalDafBoot for boysبوطمحليدافبوط والدي

Electricityالكهرباء

0.660.500.560.57KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Minimumكيلو وطاسرائيلادنى/ كهرباء معدل كيلو وط

0.690.500.670.62KilowattIsraelElectricity- Kilowatt/ Extraكيلو وطاسرائيلاضافي/ كهرباء معدل كيلو وط
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2013  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Gasالغاز

67.0362.81119.3883.07Tank/ 12 kgLocalPropane tankكغم12/ اسطوانةمحلياسطوانة غاز

Dieselالسوالر

literIsraelDiesel for heating 6.176.177.906.751 لتر1اسرائيلسوالر للتدفئة

Keroseneالكاز

literIsraelKerosene 6.176.177.906.751 لتر1اسرائيلالكاز

Waterالماء

4.822.502.193.17Cubic meterIsraelOne cubic meter/ minimumمتر مكعباسرائيلادنى/ ماء  معدل متر مكعب

5.982.702.193.62Cubic meterIsraelOne cubic meter/ extraمتر مكعباسرائيلاضافي/ ماء  معدل متر مكعب

Furnitureاالثاث

  "5852.885205.978833.336630.73BedroomLocalBedroom furniture, made of "zanغرفةمحليغرفة نوم خشب زان

 2846.385856.945141.674615.00BenchesLocalSeven benches suite of corduroyطقم كنباياتمحلي مقاعد قماش مخمل7طقم كنبايات 

1526.221606.942000.001711.05BuffetLocalBuffet (3 pieces of MDF wood)بوفيهمحليMDF قطع  خشب 3بوفيه ساده 

chairsJordanPlastic chairs 172.46225.92250.00216.126 كراسي6األردنكراسي بالستيك

Carpetsالسجاد

225.93180.14250.00218.69PieceTurkeyRoualImpaired nylon carpet 2×  3قطعةتركيارويال3×2سجاد نايلون محسن 

211.2218.7822.7517.58M2USAApoloPure moquette, 1milمامريكاابولوموكيت لباد خفيف

Blankets and quiltsالبطانيات واللحف

69.72130.00132.79110.84QuiltIsraelUlufilSummer quilt (single)لحافاسرائيلاولوفيللحاف صيفي مفرد

49.0836.44108.3364.62QuiltLocalSummer quilt (polyester cloth)لحافمحليلحاف صيفي قماش بولستير

Mattressesالفرشات

595.02575.00600.00590.01Bed mattressLocalSuper sleepBed mattress 190/160 springفرشةمحليسوبر سليب سبرنج160/190فرشة تخت 

Refrigeratorsالثالجات الكهربائية

RefrigeratorCoreaL GRefrigerator 485 litter 3523.192000.003933.333152.18ثالجةكورياأل جي لتر485ثالجة حجم 

Gas stoves/ cookersافران وطباخات الغاز

3073.042000.003525.832866.29stoveItalyUniversalStanlis steel stove 90 cmفرنايطاليايونيفرسال سم90فرن غاز ستانليس ستيل 

Heatersالدفايات

151.25200.00180.00177.08HeaterJapanNisserKerosene heaterصوبةاليابانNisserصوبة كاز
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2013  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Other household appliancesاجهزة منزلية اخرى

 204.31300.00350.00284.77TelephoneChinaPanasonicTelephone deviceتلفونالصينبانسونيككاشف، مكبر صوت، )تلفون ال سلكي 

159.78111.04127.92132.91VaporChinaPhilipsElectric vapor iron- 1400 wattمكوىالصينفيلبس واط1400-مكوى كهرباء بخار

 Gold 16 سرعات 3مروحة مع قصبه، موقت، 

line
 104.14134.58152.42130.38FanChinaGold lineLong stick fanمروحةالصين

Household utensilsاواني وادوات منزلية

Glassware utensilsأواني من الزجاج

18.3814.6237.5023.50SetChinaSet of plates (6)طقمالصين( صحون6)طقم صحون زجاج 

Utensils of steelاواني من الستيل

356.10316.53500.00390.88CookerBortogalSlamposPressure cookerطنجرةبرتغالسالمبوس طنجرة ضغط

38.4436.6063.8946.31KettleChinaKettle for tea, 1.5 litersابريقالصين لتر1.5ابريق شاي ستانلس 

5.396.076.005.82lambIsraelAtlasNeon lamb, 40 wattلمبةاسرائيلأطلس وط40لمبة نيون 

Cleaning powders & liquidsمساحيق وسوائل التنظيف

litersLocalAlbattaChlorine 6.056.2913.208.514 لتر4/ عبوةمحليالبطةكلور

6.768.007.567.44Gallon/ 1kgLocalStarWashing powder كغم1/ باكيتمحليستارمسحوق غسيل

Bicyclesدراجات

216.00155.00300.00223.67BicycleChinaB.M.XBicycle, 12 inch diameterدراجةالصينB.M.X انش16دراجة هوائية قطر 

Accessories for means of transportationتشغيل وسائط النقل

Tiresاالطارات

186.38280.00350.00272.13TireKoreaYokohamaSteel tire 13/70اطاركوريايوكاهاما175/ 70/13إطار ستيل 

303.82397.22356.25352.43TireIsraelAl-yanesSteel tire 14/185اطاراسرائيلاليانس185/14إطار ستيل 

Parts & accessories (or repairs)قطع الغيار

34.2026.0440.0033.41BreakTurkeyPpserFront Fiat break, 82-94بريكتركياببسر94-82بريك فيات امامي من

46.7248.6342.0045.78wiperGermanyBush26 inch wipersمساحةالمانيابوش انش20مساحات 

14.7514.0736.0021.61PlatinumJapanPlatinum for Suparuبالتيناليابانبالتين سيارة سوبارو

Gasoline & other fuelالبنزين والمحروقات

literIsrael Excellent gasoline 95 6.916.917.717.181 لتر1اسرائيل ممتاز95بنزين 

literIsrael Diesel 6.176.177.906.751 لتر1اسرائيلسوالر
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2013  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Insuranceالتأمين

1546.251675.423724.582315.42YearlyThird party  for a private car,Mottor 2000سنويا2000 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 

1325.421325.423220.421957.08YearlyThird party  for a private car,Mottor 1600سنويا1600 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 

922.50922.503517.501787.50YearlyThird party  for a private car,Mottor 900سنويا900 طرف ثالث لسيارة خصوصي، قوة 

1055.001055.001600.001236.67YearlyCompulsory  for a private car,Mottor 1600سنويا1600 الزامي لسيارة خصوصي، قوة 

706.61705.001600.001003.87YearlyCompulsory  for a private car,Mottor 900سنويا900 الزامي لسيارة خصوصي، قوة 

Education servicesخدمات التعليم

Education feesالرسوم التعليمية

Kindergartensرياض اطفال

1525.06628.713804.171985.98YearlyFees for kindergartens -without transportسنويارسوم رياص اطفال  بدون مواصالت

Basic educationتعليم اساسي

3024.381375.003304.172567.85YearlyFees for private basic educationسنويارسوم تعليم اساسي خاص

Secondary educationتعليم ثانوي

5602.291915.606008.334508.74YearlyFees for private secondary educationسنويارسوم تعليم ثانوي خاص

Stationeryأدوات تعليمية

Different types of stationeryلوازم تعليمية متنوعة

pencilChinaRubber tipped pencil 6 4.033.514.173.90 اقالم6/ دزينةالصينقلم رصاص مع محاية

6.525.428.006.65penIsraelPilotFountain penقلماسرائيلبايلوتقلم حبر سائل

1.050.551.310.97penItalyBICBall- point penقلمايطاليابيجقلم حبر جاف

0.520.520.580.54EraserChinaOrpetEraserمحايةالصيناوربتمحاية رصاص

Copy booksدفاتر

papersLocalJerusalemCopy book 1.001.011.311.1140 ورقة40محليالقدسدفتر عادي

papersLocalJerusalemCopy book 1.521.502.021.6864 ورقة64محليالقدسدفتر عادي

General physician visit charge أطباء  عموميون

43.9232.5078.3351.58First class General chargesكشفية طبيب عام أولى

49.6130.0098.3359.32Normal teeth plucking outخلع اسنان عادي
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Table 9 (cont.) : Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian region, 2013  

Prices in NIS األسعار بالشيكل اإلسرائيلي

P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Medicineاألدوية

tabletsSwitzerlan 14.1013.4613.7913.7810 10/ باكيتسويسراخاريجيملغم100فولتارين اللتهاب المفاصل 

d
Gba- giegyVoltarin S.R 100gm

tabletsLocalGlokokez 19.9711.8919.0016.95100 100/ باكيتمحليجلوكوكيز للسكري

tabletsIsraelTevaDigoxin 40 21.9713.3614.3316.56 حبه40/ باكيتاسرائيلتيفاديجوكسين للقلب

mgLocalBiet JalaTocebal 100 15.4210.1119.0014.84 100/ زجاجهمحليبيت جاالتوسيبال للسعال

tabletIsraelRandeen 150gm 20 15.8510.6112.9213.13 حبه20/ باكيتاسرائيلراندين للمعدة

24.5219.1524.5022.72DropIsraelTevaDex-oticقطرهاسرائيلتيفادكس اوتيك المراض األذن

tabletsGermanywhiteMinolit 21 29.1630.0023.5827.58 حبه21/ باكيتالمانياوايتمنوليت حبوب منع الحمل

Recreation & cultureالسلع والخدمات الترفيهية والثقافية

Recreationالسلع الترفيهية

 Journals & magazinesالصحف والمجالت

2.001.502.001.83NewspaperLocalAl- Quds newspaperجريدةمحليجريدة القدس

Personal servicesسلع الخدمات  الشخصية

Perfumesعطور

312.29200.00250.00254.10Bottle\ 75 mlFranceAzzaroPerfume for women مل75/ زجاجةفرنساازاروعطر نسائي

237.19192.71180.00203.30Bottle\ 100 mlFranceAramisPerfume for men 100/ زجاجةفرنسادنهلعطر رجالي

Beauty care materialمواد تجميل

178.58181.18195.00184.92SetIsraelJ.DA whole make- up setطقماسرائيلJ.Dطقم مكياج كامل

48.7444.6950.0047.81PenIsraelJ.DMascaraقلماسرائيلJ.Dمسكارا

6.947.009.337.76BottleIsraelFenjalHand creamعلبةاسرائيلفنجالكريم يدوي

Toilet soup & shampooصابون تواليت

2.622.062.772.48Piece/ 75 gmLocalLUXToilet soap غم75/ قطعةمحليلوكسصابون تواليت

17.5814.3319.1517.02Refill/ 750 mlUSASunsilkShampoo مل750/ عبوةاميركاسانسلكشامبو

Shaving foamمعجون حالقة

11.9010.0011.5411.15Refill/ 100 mlUSABalmoleevShaving foam مل100/ عبوةأمريكابالموليفمعجون حالقة

Shaving bladesشفرات حالقة

bladesUSAGillette G IIShaving blades 33.7934.2535.2934.455 شفرات5/ باكيتاميركاجيليت  شفرات حالقة سحب
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P.UnitOriginوحدة الشراءالمنشأالماركة

Tooth pasteمعجون اسنان

21.6021.7220.3821.23Refill/ 75 mlUSASunsodineTooth paste مل75/ عبوةاميركاسنسوداينمعجون اسنان

Hand kerchiefs & sanitary towelsورق تواليت ومحارم وجه

3.812.774.583.72Pocket/100LocalHand kerchiefs small size منديل100محليمناديل

Tooth brushesفراشي اسنان

5.335.0010.006.78BrushesChinaOralTooth brushesفرشاةالصينOralفرشاة اسنان

Coffee shops & restaurants servicesخدمات المطاعم والمقاهي

Restaurantsالمطاعم

Chick peas (Hummos) plateصحن حمص

8.522.0015.288.60PlateLocalChick peas (Hummos) plateصحنمحليصحن حمص

Faua beans (Foul) plateصحن فول

8.491.5815.298.45PlateLocalFaua beans (Foul) plateصحنمحليصحن فول

Sandwishساندويشات

3.591.018.064.22SandwishLocalFalafel sandwishساندويشمحليساندويش فالفل

 10.396.8318.7511.99SandwishLocalShawerma sandwishساندويشمحليساندويش شاورما

Goldالذهب

160.60154.43167.38160.80gmLocalLocally manufactured gold - karat 21غممحلي مصنع محليا21ذهب عيار 

174.69170.31231.87192.29gmLocalLocally manufactured gold -karat 24غممحلي مصنع محليا24ذهب عيار 
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TotalClassesاجماليExported   مصدرLocalمحليالفئات

201120122013201120122013201120122013

100.00102.41103.38100.00103.87104.19100.00102.55103.45All Items Price Indexالرقم القياسي العام

100.00103.85103.62100.00100.2094.96100.00103.82103.56Agricultureالزراعة

100.00101.9299.04100.00100.1594.84100.00101.9098.99Crops horticultureزراعة المحاصيل

100.00109.63116.43100.00109.63116.43100.00109.63116.43Dried Pulses and Cerialsالحبوب والبقول المجففة

100.00102.31100.21100.00102.31100.21100.00102.31100.21Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

100.0096.7786.80100.0096.7786.80100.0096.7786.80Fresh fruitالفواكه الطازجة

100.00106.21109.24100.00109.25114.86100.00106.21109.24Farming Animalتربية الحيوان

100.00101.41100.38100.00101.41100.38100.00101.41100.38Livestockالحيوانات الحية

100.00112.31120.52100.00112.31120.52100.00112.31120.52Products of livestockالمنتجات الحيوانية

100.0099.75115.28Fishing......100.0099.75115.28صيد األسماك والجمبري 

100.0099.37100.02100.0099.37100.02100.0099.37100.02Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

100.00101.58103.31100.00104.01104.50100.00101.92103.47Manufacturingالصناعات التحويلية

100.00100.64102.16100.0096.0594.46100.00100.31101.61Food products & Beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات 

 100.00100.74102.32100.0095.9694.28100.00100.42101.77Food productsالمنتجات الغذائية 

100.0098.6397.78100.0094.0891.73100.0097.0295.64Production of meat, fish, fruit, vegetables & oil اللحوم واالسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون 

100.00100.24100.97100.00100.24100.97100.00100.24100.97Meat productsانتاج وتجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها 

100.00109.77111.81100.00109.77111.81100.00109.77111.81Fruit and vegitables canned or frozenتجهيز وحفظ الخضراوات والفواكه

100.0087.9683.44100.0087.9683.44100.0087.9683.44Vegetable, animal oils & fatsصنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

100.00103.35103.09100.00103.35103.09100.00103.35103.09Dairy productsصنع منتجات األلبان 

 100.00102.12104.84100.0093.8088.19100.00101.92104.45Feeds animal and grain mill products منتجات طواحين الحبوب وأعالف حيوانية  

100.0093.6687.92100.0093.6687.92100.0093.6687.92Grain mill productصنع منتجات طواحين الحبوب

100.00104.73110.07100.00104.73110.07100.00104.73110.07Animal feedsصنع أعالف حيوانية محضرة 

100.0099.55101.39100.00101.25105.19100.0099.58101.46Other food productsصنع منتجات األغذية االخرى 

100.0099.55100.24100.0099.55100.24100.0099.55100.24Bakery productsصنع منتجات المخابز

2013 - 2011األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في فلسطين، : 10 جدول 

Table 10: Producer Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013

Base Year (2011=100) سنة االساس
Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج
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TotalClassesاجماليExported   مصدرLocalمحليالفئات

201120122013201120122013201120122013

100.00102.54108.08100.00102.54108.08100.00102.54108.08Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات االخرى

100.0098.1698.16100.0098.1698.16100.0098.1698.16Macaroni (spaghetti) and noodelsصنع المعكرونة والشعيرية 

100.0099.12102.34100.0099.12102.34100.0099.12102.34Other food productsصنع منتجات األغذية األخرى غير المصنفة في موضع آخر 

100.0097.2796.97100.0097.3097.02100.0097.2796.97Beveragesصنع المشروبات 

100.0097.7197.63100.0097.7197.63100.0097.7197.63Alcholic drinksتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها 

100.0097.0196.57100.0097.0196.57100.0097.0196.57Soft drinksوالمياه المعدنية (غير الكحولية  )صنع المشروبات المرطبة 

100.00107.21124.77100.00107.21124.77100.00107.21124.77Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ

100.00107.21124.77100.00107.21124.77100.00107.21124.77Tobaco and cigarettesصنع منتجات التبغ 

100.0096.8296.23100.0096.9691.84100.0096.8595.35Textilesصنع المنسوجات

100.0095.9693.34100.0095.9693.34100.0095.9693.34Preparation and spinning fiber textile, woven textilesتحضير وغزل األلياف النسيجية، نسج المنسوجات 

100.00101.81101.61Complete the processing of textiles......100.00101.81101.61اتمام تجهيز المنسوجات

100.0096.8296.79100.0096.8296.79100.0096.8296.79Manufacture of textiles ready-madeصنع المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات

100.00101.4171.83100.00101.4171.83100.00101.4171.83Ropes, nets and stuccoصنع الحبال الغليظة والحبال والمصيص والشباك

 100.00100.0871.99100.00100.0871.99100.00100.0871.99Other textiles productsصنع منسوجات اخرى غير مصنفة في موضع آخر 

100.00100.85100.03100.00100.85100.03100.00100.85100.03Manufacture of wearing apparelصنع المالبس 

leather and bags and shoes 100.0098.9197.25100.0098.0898.27100.0098.4297.85دبغ وتهيئة الجلود، صنع الحقائب واألحذية 

100.00101.63103.13100.00101.63103.13100.00101.63103.13Tanning and dressing of leatherدبغ وتهيئة الجلود

100.00102.4891.00100.00102.4891.00100.00102.4891.00Luggage and handbagsصنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما شابه ذلك والسروج 

100.0097.8898.34100.0097.8898.34100.0097.8898.34Footwearصنع االحذية

100.0099.1599.62100.0098.5699.64100.0098.8599.63Wood and  wood productsصنع الخشب ومنتجاته

 Builders capentry 100.0099.4799.60100.0099.4799.60100.0099.4799.60صنع مصنوعات النجارة وصنع الصفائح الخشبية

100.0098.4799.65100.0098.4799.65100.0098.4799.65Making wooden bowls &Other wood productsصنع األوعية الخشبية  وصنع منتجات خشبية متنوعة

100.0095.37102.21100.0095.39102.45100.0095.37102.27Paper and paper productsصنع الورق ومنتجات الورق

100.0094.6993.87100.0094.6993.87100.0094.6993.87Manufacture of paperصنع الورق، واألوعية المصنوعة من الورق 

100.0095.52104.05100.0095.52104.05100.0095.52104.05Making other kinds of paper and paperboardصنع أصناف اخرى من الورق والورق المقوى 

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2013 - 2011األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في فلسطين، : (تابع) 10 جدول 

Table 10 (cont.): Producer Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013

Base Year (2011=100) سنة االساس
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2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClassesاجماليExported   مصدرLocalمحليالفئات

201120122013201120122013201120122013

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2013 - 2011األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في فلسطين، : (تابع) 10 جدول 

Table 10 (cont.): Producer Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013

Base Year (2011=100) سنة االساس

100.0086.3885.76100.0083.5183.06100.0086.2785.65Printing and bubblishingالطباعة والنشر

100.0097.3797.37Publication of newspapers, magazines and periodicals......100.0097.3797.37نشر الصحف والمجالت والدوريات

100.0083.5183.07100.0083.5183.07100.0083.5183.07Printالطباعة

100.0083.3366.67100.0083.3366.67100.0083.3366.67Service activities related to printingأنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة 

100.00109.99116.00100.00109.99116.00100.00109.99116.00Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

100.00109.99116.00100.00109.99116.00100.00109.99116.00Manufacture of refined petroleum productsصنع المنتجات النفطية المكررة 

100.00112.13112.01100.00116.47116.60100.00112.78112.70Chemical and chemical productsصنع المواد والمنتجات الكيماوية

100.00139.55144.00100.00139.55144.00100.00139.55144.00Manufacture of basic chemicals except fertilizersصنع المواد الكيماوية االساسية باستثناء االسمدة 

100.00100.4599.19100.00100.4599.19100.00100.4599.19Manufacture of paintsصنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة واحبار الطباعة 

100.00120.59120.61100.00120.59120.61100.00120.59120.61Drugs and medicinesصنع المستحضرات الصيدالنية الدوائية 

100.0098.9698.42100.0098.9698.42100.0098.9698.42Manufacture of soap, cleaning preparations, cosmiticصنع الصابون ومستخضرات التنظيف والعطور والتجميل

100.0099.77100.50100.0099.77100.50100.0099.77100.50Other chemicalsصنع المنتجات الكيماوية االخرى 

100.00104.46104.54100.00104.47104.23100.00104.47104.35Manufacture of Plastic and rubber productsصنع منتجات المطاط والبالستيك

100.00104.34108.23100.00104.34108.23100.00104.34108.23Manufacture of other rubber productsصنع المنتجات المطاطية االخرى

100.00104.47104.22100.00104.47104.22100.00104.47104.22Manufacture of plastic products (plastic)(البالستيك)صنع المنتجات اللدائنية 

100.00106.03106.29100.00110.16111.25100.00107.11107.59Manufacture of Non-metalic meneral productsصنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى 

100.0097.7896.01100.0097.7896.01100.0097.7896.01Manufacture of Class and class productionصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية

100.00102.10102.10100.00102.10102.10100.00102.10102.10Non-structural non-refractory ceramic wareصنع المنتجات الخزفية غير االنشائية 

100.00102.69102.30100.00102.69102.30100.00102.69102.30Articles of concrete, cement and plasterصنع األصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت والجبس

100.00110.97112.21100.00110.97112.21100.00110.97112.21Construction stones &Other non-metalic meneral productsقطع وتشكيل األحجار وصنع المنتجات المعدنية الالفلزية 

100.00108.31103.61100.00105.84102.37100.00106.93102.92Manufacture of  metalsصنع الفلزات القاعدية 

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Manufacture of iron and steel laggardsصنع الحديد والصلب القاعدين

100.00108.64103.50100.00108.64103.50100.00108.64103.50Manufacture of precious metals and non-ferrous baseصنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية 

100.0099.4298.14100.0099.4997.37100.0099.4298.12Fabricated metal products except machinery and equipmentصنع منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات 

 100.0099.5998.50100.0099.5998.50100.0099.5998.50Manufacture of construction metal productsصنع المنتجات المعدنية االنشائية

100.0095.1091.71Folding metal processing......100.0095.1091.71(خراطة )معالجة وطي المعادن 

100.0099.3595.76100.0099.3595.76100.0099.3595.76Other Fabricated metal productsصنع منتجات المعادن المشكلة األخرى 

67



PCBS: Prices and Price Indices, 2013
2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClassesاجماليExported   مصدرLocalمحليالفئات

201120122013201120122013201120122013

Producer Price Index الرقم القياسي ألسعار المنتج

2013 - 2011األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب الفئات في فلسطين، : (تابع) 10 جدول 

Table 10 (cont.): Producer Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013

Base Year (2011=100) سنة االساس

 100.0097.7598.42100.0098.8599.58100.0097.8898.55Manufacture of machinery and equipmentصنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 

100.0083.3380.00100.0083.3380.00100.0083.3380.00Making furnaces, smelting furnaces and stovesصنع األفران وأفران الصهر ومواقد افران الصهر

100.0099.92101.80100.0099.92101.80100.0099.92101.80Multi-making machines for other purposesصنع اآلالت المتعددة األغراض األخرى

Agricultural machinery and forestry machinery 100.00103.29106.05100.00103.29106.05100.00103.29106.05صنع اآلالت الزراعية وآالت الحراجة

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Manufacture of machine toolsصنع العدد اآللية 

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

Machinery and food processing,beverages and tobacco 100.0096.79105.85100.0096.79105.85100.0096.79105.85صنع آالت وتجهيز األغذية والمشروبات والتبغ

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

 100.0097.7196.97100.0097.7196.97100.0097.7196.97Manufacture of household appliancesصنع االجهزة المنزلية غير المصنفة في موضع آخر

100.00104.35104.41100.0094.9499.27100.00101.56102.89Manufacture of electrical machinaryصنع اآلالت واألجهزية الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر 

100.00113.00112.27100.00113.00112.27100.00113.00112.27Electric motors, generators and transformersصنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية

100.0093.7599.44100.0093.7599.44100.0093.7599.44Manufacture of electricity distribution and controlصنع أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها

 Accumulators, batteries and photovoltaic cells 100.00101.1985.71100.00101.1985.71100.00101.1985.71صنع المركمات والخاليا الضوئية والبطاريات من الخاليا االولية 

100.00106.16107.17100.00106.16107.17100.00106.16107.17Manufacture of electric lampsصنع المصابيح الكهربائية

100.00103.64105.94100.00101.27102.89100.00103.64105.93Manufacture of medical devicesصنع االجهزة الطبية 

100.00101.27102.89100.00101.27102.89100.00101.27102.89Manufacture of medical instrumentsصنع األدوات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم األعضاء

100.00123.43131.30Manufacture of optical instruments......100.00123.43131.30صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي

100.00107.21108.11Manufacture of other transport equipment......100.00107.21108.11صنع معدات النقل االخرى 

 100.00107.21108.11Making two-wheeled bicycles and disabled vehicles......100.00107.21108.11(دون ماتور)صنع الدراجات ذات العجلتين ومركبات العجزة 

100.00100.57100.82100.00100.44101.18100.00100.54100.92Furniture and other manufacturing productsصنع األثاث  ومنتجات غير مصنفة في موضع آخر 

100.00100.44101.19100.00100.44101.19100.00100.44101.19Furnitureصنع االثاث

100.00101.4598.32100.00101.4598.32100.00101.4598.32Making jewelry and  its related itemsصنع المجوهرات واألصناف المتصلة بها

100.0095.4892.03Recycling......100.0095.4892.03اعادة التصنيع 

100.0095.4892.03Recycling of metal waste and scrap......100.0095.4892.03اعادة تصنيع النفايات والخردة المعدنيتين

100.00100.13104.01Electricity supply......100.00100.13104.01امدادات الكهرباء 

100.00100.13104.01Production, collection and distribution of electricity......100.00100.13104.01انتاج وجمع وتوزيع الكهرباء

100.0095.4894.51Collection, purification and distribution of water......100.0095.4894.51جمع وتنقية وتوزيع المياه 

100.0095.4894.51Collection, purification and distribution of water......100.0095.4894.51جمع وتنقية وتوزيع المياه
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نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرExportedمصدرنسبة التغيرLocalمحلي
20122013 Change %20122013 Change %20122013 Change %

0.25Agriculture-5.23103.82103.56-0.21100.2094.96-103.85103.62الزراعة

99.75115.2815.57Fishing......99.75115.2815.57صيد األسماك

99.37100.020.6599.37100.020.6599.37100.020.65Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

101.58103.311.70104.01104.500.46101.92103.471.52Manufacturingالصناعات التحويلية

102.41103.380.94103.87104.190.30102.55103.450.89All Items Price Indexالرقم القياسي العام

نسبة التغيرTotalاجمالينسبة التغيرImportedمستوردنسبة التغيرLocalمحلي
20122013 Change %20122013 Change %20122013 Change %

1.90125.70136.698.74122.09123.391.07Agriculture-121.95119.63الزراعة

3.21Fishing-6.33101.18101.180.0097.2394.10-93.4487.53صيد األسماك

104.01104.710.68113.80122.507.64108.79113.244.09Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

0.43118.53119.270.63Manufacturing-117.63118.420.67119.92119.40الصناعات التحويلية

0.39120.60121.550.79119.43120.360.78All Items Price Index-119.12118.66الرقم القياسي العام

2013، 2012األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 12 جدول 

Table 12: Wholesale Price Indices and  Percentage Changes by Categories in Palestine, 2012, 2013

Base Year (2007=100) سنة االساس

االبواب الرئيسية
Wholesale Price Index  الرقم القياسي ألسعار الجملة

Categories

2013، 2012األرقام القياسية ألسعار المنتج ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، : 11 جدول 

Table 11: Producer Price Indices and Percentage Changes by Categories in Palestine, 2012, 2013  

Base Year (2011=100) سنة االساس

Categoriesاالبواب الرئيسية

Producer Price Index  الرقم القياسي ألسعار المنتج
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2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201120122013201120122013201120122013

120.42119.12118.66118.01120.60121.55118.33119.43120.36All Items Price Indexالرقم القياسي العام

127.32121.95119.63121.67125.70136.69123.98122.09123.39Agricultureالزراعة

122.52118.52114.66121.82125.63137.72121.59119.31120.60Crops horticultureزراعة المحاصيل

134.59137.98137.07124.76130.94148.31129.58134.41142.55Dried pulses and cerialsالحبوب والبقول المجففة

122.10116.37112.39118.51113.18117.31120.29114.73114.81Fresh and dried vegetableالخضروات الطازجة والمجففة 

121.87122.03118.09116.25116.81119.27119.03119.39118.67Fresh fruitالفواكه الطازجة

135.12127.52127.70120.76126.15130.23128.63127.51128.85Livestockتربية الحيوان

147.44131.77120.33130.94134.47129.96138.94133.01125.05Livestockالحيوانات الحية

108.24118.26143.77105.19113.43130.64106.70115.80136.92Products of livestockالمنتجات الحيوانية

98.4093.4487.53101.18101.18101.1899.7897.2394.10Fishingصيد األسماك والجمبري

107.14104.01104.71112.54113.80122.50109.80108.79113.24Mining & Quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

116.15117.63118.42117.53119.92119.40116.18118.53119.27Manufacturingالصناعات التحويلية

122.09127.46129.47127.80130.76127.39122.70126.77126.29Food products &beveragesالمنتجات الغذائية والمشروبات

122.25129.92132.62122.86134.42130.74121.73131.23130.62Production of meat, fish, fruit, vegetables & oilاللحوم واألسماك والفواكه والخضار والزيوت 

119.60130.58134.52151.44170.48156.68134.58149.18145.15Meat productsاللحوم ومنتجاتها

112.81130.62128.88110.71125.67127.28111.75128.12128.04Fish productsمنتجات األسماك

120.37131.34134.42105.70116.91116.46112.76123.88125.09Fruit and vegitables canned or frozenالفواكه والخضروات المعلبة والمحفوظة

134.71123.31122.10117.39115.92118.33125.75119.52120.15Vegetable, animal oils & fatsالزيوت والدهون النباتية والحيوانية

112.49121.81119.35126.79127.64126.67119.42124.68122.95Dairy productsمنتجات األلبان

120.64126.62128.91135.28143.08143.11128.04134.79135.69Feed and grain mill productمنتجات طحن الحبوب واالعالف

122.34124.54128.37139.51141.10139.06130.64132.54133.56Grain mill productمنتجات طحن الحبوب

118.34129.65129.77137.82151.85153.53127.69140.29141.15Animal feedsاألعالف الحيوانية

124.54127.40130.62121.51122.08112.97117.98119.20118.21Other food productsمنتجات األغذية األخرى

119.59120.23124.0299.3088.8491.67108.96103.34106.62Bakery productsمنتجات المخابز

136.97129.8898.89136.97129.8898.89Sugar......السكر

2013-  2011األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين، : 13 جدول 

Table 13: Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013 

Base Year (2007=100) سنة االساس
Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة
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2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201120122013201120122013201120122013

  124.97130.70138.57126.20130.87139.21125.58130.78138.87Cocoa chocolate and suger confectioneryالكاكاو والشوكوالته والحلويات السكرية

150.95148.59132.75111.52153.44153.88129.73150.89142.85Macaroni (spaghetti) and  noodelsالمعكرونة والشعيرية

127.47136.33143.18110.65122.91125.16118.76129.44133.86Other food productsمنتجات أغذية أخرى

124.86132.20133.03130.62125.84124.10127.67128.91128.45Beveragesالمشروبات

116.86111.83133.14132.93130.17142.69124.63120.64137.75Alcholic drinksالمشروبات الروحية

125.10132.82133.02130.54125.68123.43127.77129.19128.13Soft drinksالمشروبات المرطبة والغازية

123.67128.10143.85128.04159.28181.88125.83142.75161.75Tobacco productsمنتجات التبغ

118.84117.17123.10107.80106.62107.85110.75109.13111.81Textilesالمنسوجات

105.5494.96102.79106.98100.84105.86106.2597.84104.29Spinning,weaving &finishing of textilesالخيوط والمنسوجات

105.5494.96102.79106.98100.84105.86106.2597.84104.29Spinning of textilesنسيج المنسوجات 

126.17129.38134.21109.18114.20110.90114.27118.47117.74Other textilesمنسوجات اخرى

126.43129.43134.55103.17104.84102.37114.17116.46117.36Made-up textile article exept apparelمنسوجات جاهزة عدا المالبس 

114.11126.72118.55115.21123.58119.47114.62125.13119.01Carpetsالسجاد

119.67119.13125.33106.95106.68106.65113.12112.73115.60knitted fabrics and articlsأقمشة وأصناف من التريكو

103.94105.61109.94102.7398.48104.27103.32101.97107.06Manufacture of wearing apparelالمالبس الجاهزة

109.91112.48111.92100.93101.96102.45104.92106.51106.57Leather productsمنتجات الجلود

127.37120.65120.64106.65108.06107.54114.38112.38112.03Leather,suits and footwearالجلود والحقائب واألحذية

119.19114.39121.21116.50116.50120.55117.83115.42120.87Leatherالجلود المدبوغة 

131.41123.73120.3695.1798.2392.38111.80110.11105.42Luggage and handbagsالحقائب

107.12111.17110.5398.6599.54100.43102.80105.19105.35Footwearاألحذية

100.53101.43100.44105.04103.67106.81103.60102.67102.48Wood and  wood productsالخشب ومنتجاته

100.53101.43100.44105.04103.67106.81103.60102.67102.48Wood and wood productsالخشب ومنتجاته

99.0795.3193.14102.46100.71104.72100.7597.9798.74Wood sheetsصنع الصفائح من الخشب

105.08106.5398.91134.01134.01134.01118.66119.48115.09Carpentry productsمصنوعات النجارة

97.3998.58101.9997.7297.7297.7297.5498.1499.82Other wood products منتجات خشبية متنوعة

Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2013-  2011األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين،  : (تابع) 13 جدول 

Table 13 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013 

Base Year (2007=100) سنة االساس
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2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201120122013201120122013201120122013

Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2013-  2011األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين،  : (تابع) 13 جدول 

Table 13 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013 

Base Year (2007=100) سنة االساس

120.31115.83115.98118.83123.67124.21116.88116.93117.82Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

120.31115.83115.98118.83123.67124.21116.88116.93117.82Paper and paper productsالورق ومنتجات الورق

107.2896.3898.06115.78109.08100.46111.33102.5399.24Paper containerاألوعية الورقية

124.54120.22119.53108.61107.66110.65116.30113.76115.00Other paper productsمنتجات أخرى من الورق

111.79110.39113.20114.51108.60116.10113.21109.70113.82Chemical and chemical productsالمواد والمنتجات الكيماوية

110.28108.62111.37111.92107.55116.24111.11108.12112.58Other chemicalsكيماويات أخرى 

102.71100.68100.00107.07112.86117.40104.87106.59108.35Fertilizersمبيدات آفات وحشرات

139.70144.02150.48107.32106.12107.51122.44123.62127.17Paintsالدهانات

104.45103.44110.10106.50101.81109.04105.47102.62109.56Drugs and medicinesالمستحضرات الصيدالنية والدوائية

 113.32109.34108.02122.33115.64113.21117.73112.43110.58Soap, cleaning preparations, and cosmiticالصابون والمطهرات ومواد النظافة 

113.66119.08124.76123.83116.80117.10118.21117.28119.48Plastic and rubber productsمنتجات المطاط والبالستيك

117.71115.46110.76115.54119.56119.77112.33112.96112.34Non-metalic meneral productsمنتجات المعادن الالفلزية

131.06147.68143.94108.75113.89114.25119.37129.68128.22Glass and glass productionالزجاج ومنتجاته

117.38114.65109.93116.07119.99120.19112.03112.27111.69Non-metalic mineral productمنتجات المعادن الالفلزية

142.85138.77137.93101.64110.07113.54120.49123.55125.14Non-structural non-refractory ceramic wareالمنتجات الخزفية غير اإلنشائية

114.90115.28112.24106.73107.77108.12110.74111.46110.16Structural non-refactory ceramicالمنتجات الخزفية اإلنشائية

 100.00100.00100.00126.49132.62132.50112.46115.16115.09Cement and limeاالسمنت والجير والجبس

114.92112.02116.67106.37109.67121.95110.51110.84119.26Cement and lime productsمنتجات اإلسمنت والجبس

120.15117.22105.38106.37107.40106.76113.05112.16106.02Construction stonesقص وتشكيل الحجارة والرخام

100.00100.00100.00112.62112.05109.20105.75105.52104.26Iron and steelالحديد والصلب

105.72108.97109.67115.92116.83119.92115.65118.31118.87Mine products otther than machinesمنتجات المعادن عدا الماكنات

105.29108.50109.03121.69123.19122.65115.76118.39118.28Structural metal productsالمنتجات المعدنية اإلنشائية

112.70104.6599.75100.00100.00100.00106.16102.2799.86Tanks and containersالخزانات والصهاريج

115.49119.70124.28115.11115.94119.54115.07117.86122.13Other fabricated metal productsمنتجات المعادن المشكلة األخرى

113.34129.93139.16123.74134.55135.66118.32132.21137.39Manufacture of cutlery and hand toolsادوات مائدة معدنية منوعة

116.13116.64119.83111.62108.42113.02113.85112.45116.37Other fabricated metal productsمنتجات معدنية أخرى
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TotalClasses    اجماليImported    مستوردLocal    محليالفئات

201120122013201120122013201120122013

Wholesale Price Index    الرقم القياسي ألسعار الجملة

2013-  2011األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب الفئات في فلسطين،  : (تابع) 13 جدول 

Table 13 (cont.) : Wholesale Price Indices by Classes in Palestine, 2011 - 2013 

Base Year (2007=100) سنة االساس

107.58106.89106.7296.2693.6594.32102.57100.93101.27Other manufacturingsاآلالت غير المصنفة األخرى

112.06102.93100.84127.97125.18125.44119.74113.51112.45General purpose machinaryآالت متعددة األغراض

112.06102.93100.84127.97125.18125.44119.74113.51112.45Machinery and equipmentاآلالت والمعدات

100.00100.00100.0087.4983.8784.5293.3191.5392.12Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت المتخصصة الغرض  

100.00100.00100.0093.0893.41108.0496.4896.65103.93Manufacture of one purpose machineryصنع اآلالت الزراعية 

100.00100.00100.0099.7191.2991.2099.8595.5495.50Machinary toolsصنع العدد اآللية

100.00100.00100.0069.7369.1768.0383.5083.1782.47Machinery for Mining and quarringآالت لعمليات التعدين والمحاجر

113.64113.09112.9498.9496.7597.44106.03104.60104.89Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

100.00100.00100.0096.6193.6194.1898.2996.7597.04Other domestic appliancesاألجهزة المنزلية األخرى

110.73120.22128.00116.99111.7599.01113.73114.41110.75Manufacture of electrical machinaryصنع آالت واجهزة كهربائية اخرى

100.00100.00100.00102.71102.71103.69101.35101.35101.82Motors and genaratorsالمولدات والمحركات 

118.50120.00136.50127.72113.3493.81123.02116.58113.04Manufacture of electricityصنع اجهزة توزيع كهرباء

109.17129.17133.33116.30120.97102.36112.68124.96116.72Normal electric lampsالمصابيح الكهربائية

123.50121.45116.70117.70118.07121.11119.82118.82119.63Furniture and other manufacturing productsاألثاث والمنتجات الصناعية األخرى

115.94111.46109.75119.04120.12127.23117.48115.68118.16Furnitureاألثاث

192.65212.87180.35116.09115.59113.71133.30136.85128.07Other manufacturing productsصنع منتجات غير مصنفة اخرى

Jewelry 220.63244.17206.50100.00100.00100.00148.22156.25143.51المجوهرات

110.09108.51104.12111.56110.24113.87110.82109.34108.86Other manufacturing productsمنتجات صناعية أخرى
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Construction Cost Indexالرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء

0.61Raw Materials-109.20108.54الخامات والمواد االولية

109.82112.302.26Quarries and quarrying productsمنتجات المحاجر والكسارات

109.82111.031.10Cutting and shaping stonesقطع وتشكيل االحجار

107.14107.850.67Cement, lime & gypsumاالسمنت والجير والجبس

107.80109.851.90Cement productsاصناف اسمنتية

8.60Iron and steel-108.2498.94الحديد والصلب

106.16106.600.42Ceramic productsالمنتجات الخزفية من البورسالن والصيني

104.92105.510.56Tiles and Panels from Ceramicبالط خزف وصيني وبورسالن

106.85108.791.82Aluminum and metal doors and windowsأبواب وشبابيك حديدية والمنيوم

119.81120.100.25Iron reservoirsخّزانات من الحديد

0.61Metals Tools-116.13115.43ادوات معدنية

117.96120.141.85Taps and hydrantsحنفيات ومحابس

115.47116.490.89Wood productsمنتجات الخشب

  112.96114.341.22Plastic products and health toolsمنتجات البالستك وأدوات صحية

113.15114.321.04Boilers and other home appliancesبويلرات واجهزة منزلية اخرى

0.47Equipment and electrical networking-106.29105.79معدات تمديدات كهربائية

99.3399.650.32Lampsمصابيح ونيونات

110.99112.681.53Paintsالدهانات

148.80155.744.67Rental of equipmentاستئجار معدات

 124.80126.191.11Labor wagesأجور وتكاليف عمال

0.13General index-113.40113.26الرقم القياسي العام 

2013

Buildings (residential and non-residential)

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

2013، 2012األرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، : 14 جدول 

 Table 14: Construction Cost Indices and Percentage Changes by Major and sub Groups in the West Bank, 2012 , 2013

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

 Change % 2012
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Construction Cost Indexالرقم القياسي لتكاليف البناء

نسبة التغير
 Change %

20122013

0.61Raw Materials-109.20108.54الخامات والمواد االولية

148.80155.744.67Hiring of equipmentاستئجار معدات

 124.80126.191.11Labor Cost and Wagesاجور وتكاليف عمال

0.13All- Items Construction Cost Index-113.40113.26الرقم القياسي العام

نسبة التغير

 Change %

Agricultural  roads 113.86117.293.01 طرق زراعية

Maintenance of the municipality roads 116.22118.932.33 صيانة طرق بلدية

Development of the municipality roads 113.45115.701.98 تطوير طرق بلدية

Maintenance of  outside roads 114.43116.671.95 صيانة طرق خارجية

Development of outside roads 114.28116.281.75  تطوير طرق خارجية

All items of Road Cost  index 114.55116.972.12 الرقم  القياسي العام للطرق

2013 ،2012األرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب نوع الطريق في الضفة الغربية، : 16 جدول 

Table 16: Road Cost Indices and Percentage Changes by Type of Road in the West Bank, 2012, 2013

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

Type of Road 20122013نوع الطريق

2013 ،2012األرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير حسب االبواب الرئيسية في الضفة الغربية، : 15 جدول 

 Table 15: Construction Cost Indices and Percentage Changes by Major Groups in the West Bank, 2012 , 2013

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

Major Groups (سكنية وغير سكنية)       المباني االبواب الرئيسية
Buildings (residential and non-residential)
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نسبة التغير
Change %

Raw Materials 118.41121.232.38الخامات والمواد األولية

Quarries and quarrying products 121.38128.475.84منتجات المحاجر والكسارات

Asphalt and  bitumen mixture and  its products 131.62136.103.40إسفلت ومنتجاته

Road paints 111.07112.321.12دهانات الطرق

Plastic products 95.8399.373.69منتجات البالستك 

Cement 94.7095.450.79االسمنت  

Cement products 100.33101.511.18المنتجات االسمنتية

Iron and steel 9.02-122.33111.30الحديد والصلب

Foundry products 0.62-97.3596.75منتجات سبك

Other metals 91.3192.731.56ادوات معدنية اخرى

Electric wires and cables 2.34-107.80105.28اسالك وكيبالت كهربائية

Water 106.47106.560.09المياه

Transportation fees 93.0194.932.06أجور مواصالت

Rental of equipments 112.88116.222.96استئجار معدات 

Operating costs of equipment and maintenance 4.69-117.95112.43تكاليف تشغيل معدات وصيانة

Labor cost and wages 108.73110.751.86أجور وتكاليف عمال

Wages and miscellaneous costs 100.01100.010.00اجور وتكاليف متنوعة

All-items Road Cost Index 114.55116.972.12الرقم القياسي العام لتكاليف الطرق

2013 ،2012األرقام القياسية لتكاليف الطرق ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، : 17جدول 

 Table 17: Road Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank, 2012, 2013

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

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

20122013
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2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Change %

2.12Water Reservoirs-111.24108.88خزانات المياه

108.54113.024.12Excavationsالحفريات

98.53101.302.81Concreteالخرسانة

9.49Iron-133.14120.50الحديد 

104.55105.150.58Construction work and paintأعمال البناء والدهانات

101.32101.430.11Miscellaneousمتفرقات

104.50105.921.35Administrative expensesمصاريف ادارية

108.35111.112.55Water Networksشبكات المياه

108.54113.024.12Excavationsالحفريات

98.07100.612.60Deface Materialsمواد الطمم

110.38114.223.47Asphalt, bitumen mixture and its productsإسفلت ومنتجاته

 112.37115.142.46Plastic and steel pipesمواسير بالستيك وحديد

104.50105.921.35Administrative expensesمصاريف إدارية

105.20106.481.22Wages and other costsأجور وتكاليف اخرى

109.25110.411.06General Price Indexالرقم القياسي العام

2013 ،2012األرقام القياسية لتكاليف انشاء شبكات المياه ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية والفرعية في الضفة الغربية، : 18جدول 

 Table 18: Water Networks Cost Indices and Percent Changes by Major and Sub Groups in the West Bank, 2012, 2013

 Major and Sub Groupsالمجموعات الرئيسية والفرعية

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

20122013
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2013األسعار واألرقام القياسية، : PCBS ء

نسبة التغير
Change %

108.54113.024.12Excavationsالحفريات

98.07100.612.60Deface materialsمواد الطمم

110.38114.223.47Asphalt, bitumen mixture and its productsإسفلت ومنتجاته

100.53102.552.01Plastic and cements pipesمواسير بالستيك وباطون

109.90110.560.60Fountainsمناهل

104.50105.921.35Administrative expensesمصاريف إدارية

111.25112.601.22Wages and other costsأجور وتكاليف أخرى

104.86107.122.16General Price Indexالرقم القياسي العام

نسبة التغير
Change %

136.18143.695.52Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

101.47109.788.20Manufacturingالصناعة التحويلية

123.92132.516.93Electricity Water Supplyإنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء والمياه

106.39114.717.82Industrial production indexالرقم القياسي العام لكميات االنتاج الصناعي

2013، 2012األرقام القياسية لكميات االنتاج الصناعي ونسب التغير حسب المجموعات الرئيسية في فلسطين، : 20جدول 
Table 20: Industrial Production Indices and Percent Changes by Major Groups in Palestine, 2012, 2013

Base Year (2011 = 100)سنة األساس 

 20122013Major  Groupsالمجموعات الرئيسية 

2013 ،2012األرقام القياسية لتكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي ونسب التغير حسب المجموعات الفرعية في الضفة الغربية، : 19جدول 

 Table 19: Sewage Networks Cost Indices and Percent Changes by Sub Groups in the West Bank, 2012, 2013

 Sub Groups المجموعات الفرعية

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

20122013
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Notes to Users 
 

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

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

the West Bank covers the West Bank excluding Jerusalem J1. 

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

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

exchange rate of the US dollar during 2005 - 2013 was as follows: 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Month 

3.73 3.81 3.58 3.72 3.90 3.78 4.22 16.4 1647 January 

3.69 3.74 3.66 3.75 4.11 3.60 4.21 16.4 1647 February 

3.69 3.76 3.56 3.74 4.16 4634 4.20 16.4 1644 March 

3.62 3.75 3.43 3.69 4.19 4634 4.10 1634 1647 April 

3.63 3.83 3.47 3.79 4.07 4613 4.00 1617 1647 May 

3.62 3.88 3.41 3.85 3.93 4641 4.17 161. 1617 June 

3.61 3.99 3.42 3.86 3.90 4647 4.31 1614 1633 July 

3.58 4.02 3.54 3.79 3.83 4633 4.23 1644 1633 August 

3.57 3.95 3.69 3.73 3.77 4634 4.09 1643 1634 September 

3.54 3.85 3.67 3.61 3.72 46.7 4.01 1647 16.3 October 

3.54 3.90 3.74 3.64 3.77 4644 3.93 1643 1673 November 

3.50 3.80 3.77 3.61 3.79 4644 3.89 1644 16.4 December 

3.61 3.86 3.58 3.73 3.93 3.85 4.11 .4.8 .4.5 Annual Average 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

Abbreviations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB: Consumer Basket 

CPI: Consumer Price Index 

COICOP: Classification of Individual Consumption by Purpose 

CFG: Core Funding Group 

EU: European Union 

ISIC – 4: International Standard of Industrial Classification (Version - 4)  

NIS: New Israeli Shekel 

PPI: Producer Price Index 

PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics 

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

SNA: System of National Accounts 

SDC: Swiss Agency for Development and Cooperation 

UN: United Nations 

WHPI: Wholesale Price Index 

CCI: Construction Cost Index 

RCI: Road Cost Index 

WNCI Water Networks Cost Index 

SNCI Sewage Networks Cost Index 

IPI Industrial Production Index 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

Table of Contents 
 

Subject Page 

 List of Tables  

 Introduction  
   

Chapter One: Main Findings [19] 
 1.1 Consumer Price Index by Region During 2013 [19] 
 1.2 Annual Producer Price Index in Palestine During 2013 [20] 
 1.3 Annual Wholesale Price Index in Palestine During 2013  [20] 
 1.4 Construction Cost Index in the West Bank During 2013 [21] 
 1.5 Road Cost Index in the West Bank During 2013 [21] 
 1.6 Water Networks Cost Index in the West Bank During 2013 [22] 
 1.7 Sewage Networks Cost Index in the West Bank During 2013 [22] 
 1.8 Industrial Production Index in Palestine During 2013 [23] 

   

Chapter Two: Methodology and Data Quality [25] 
 2.1 Project Objectives [25] 
 2.2 Uses of Price Indices [25] 

 2.3 Coverage and Sampling [25] 

 2.4 Calculation of Price Indices [26] 

 2.5 Weighting System [26] 
 2.5.1 Weighting System for CPI [26] 

 2.5.2 Weighting System for PPI [26] 

 2.5.3 Weighting System for WHPI [27] 

 2.5.4 Weighting System for CCI, RCI, WNCI and SNCI [27] 

 2.5.5 Weighting System for IPI [27] 

 2.6 Data Collection [27] 
 2.7 Editing and Reviewing of Data [28] 
 2.8 Data Accuracy [28] 
 2.8.1 Statistical Errors [28] 

 2.8.2 Non- Statistical Errors [28] 

 2.8.3 Other Technical Remarks [29] 
   

Chapter Three: Concepts and Definitions [31] 
  

 Tables 41 

 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

List of Tables  
 

Tables  Page 
   

Table 1:  Consumer Price Indices in Palestine, 1996 – 2013  43 
   

Table 2: Consumer Price Indices in the West Bank, 1996 – 2013 44 
   

Table 3:  Consumer Price Indices in Gaza Strip, 1996 – 2013 45 
   

Table 4:  Consumer Price Indices in Jerusalem J1, 1996 – 2013 46 
   

Table 5:  Consumer Price Indices and Percentage Changes in Palestine by 

Major Groups of Expenditure, 2004 – 2013 
47 
 

   

Table 6:  Consumer Price Indices and Percentage Changes in the West Bank by 

Major Groups of Expenditure, 2004 – 2013 
48 

   

Table 7:  Consumer Price Indices and Percentage Changes in Gaza Strip by 

Major Groups of Expenditure, 2004 – 2013 
49 
 

   

Table 8:  Consumer Price Indices and Percentage Changes in Jerusalem J1 by 

Major Groups of Expenditure, 2004 – 2013 
50 

   

Table 9:  Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestinian 

Regions, 2013   
51 

   

Table 10:  Producer Price Indices by Class in Palestine, 2011 –  2013 65 
   

Table 11: Producer Price Indices and Percentage Changes by Categories in 

Palestine, 2012, 2013  
69 

   

Table 12: Wholesale Price Indices and Percentage Changes by Categories in 

Palestine, 2012, 2013 
69 

   

Table 13: Wholesale Price Indices by Class in Palestine, 2011 – 2013 70 
   

Table 14: Construction Cost Indices and Percentage Changes by Major and Sub 

Groups in the West Bank, 2012, 2013 
74 

   

Table 15: Construction Cost Indices and  Percentage Changes by Major Groups 

in the West Bank, 2012, 2013 
75 

   

Table 16: Road Cost Indices and Percentage Changes by Type of Road in the 

West Bank, 2012, 2013 
75 

   

Table 17: Road Cost Indices and Percentage Changes by Major and Sub Groups  

in the West Bank, 2012, 2013 
76 

   

Table 18: Water Networks Cost Indices and Percentage Changes by Major and 

Sub Groups  in  the  West Bank, 2012, 2013 
77 

   

Table 19: Sewage Networks Cost Indices and Percentage Changes by Sub 

Groups  in  the  West Bank, 2012, 2013 
78 

   

Table 20: Industrial Production Indices and Percentage Changes by Major 

Groups in Palestine, 2012, 2013 
78 

   

   

 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

  



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 

Introduction 

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

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

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

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

 

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

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

measure inflation rates and economic recession. 
 

PCBS is pleased to issue this wide-ranging report for 2013. PCBS has produced statistical 

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

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

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

improvements to meet their needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

May, 2014  Ola Awad 
 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Consumer Price Index during 2013   

The annual Consumer price Index in Palestine during 2013 (base year 2004 = 100) increased 

by 1.72% compared to the previous year, and was 2.78% higher in 2012 compared with 2011.  

The rise in the CPI during 2013 was due to the increase in the prices of alcoholic beverages 

and tobacco by 12.37%, education by 6.95%, housing by 3.84%, medical care by 1.70%, food 

and soft drinks by 0.80%, while transportation group decreased by 0.74%. 

 

Changes in consumer prices in the West Bank during 2013:  

Consumer prices in the West Bank increased by 3.10% during 2013 (base year 2004 = 100) 

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

beverages and tobacco by 18.79%, medical care by 4.59%, education by 3.99%, food and soft 

drinks by 3.01%, housing by 2.00%, while transportation group decreased by 0.41%. Changes 

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

overall price index.  

 

Changes in consumer prices in Jerusalem J1 during 2013:  

Consumer prices in Jerusalem J1 increased by 1.81% during 2013 (base year 2004 = 100) 

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

beverages and tobacco by 14.17%, education by 7.90%, housing by 5.74%, medical care by 

2.50%, while food and soft drinks group decreased by 0.70%. The prices of commodities in 

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

 

Changes in consumer prices in Gaza Strip during 2013:  

Consumer prices in Gaza Strip decreased by 0.76% during 2013 (base year 2004 = 100) 

compared with the previous year. This was due to the decrease in prices of housing by 3.60%, 

medical care by 2.96%, and transportation by 0.93%, while education increased by 3.58%, 

and alcoholic beverages and tobacco by 2.92%. The prices of commodities in other groups 

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

 
Consumer Price Indices by Region: 2004-2013  

(Base year 2004=100) 
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1.2 Annual Producer Price Index in Palestine during 2013   

The annual Producer Price Index in Palestine increased by 0.89% during 2013 (base year 

2011 = 100) compared with an increase of 2.55% during 2012. The prices of locally 

consumed products increased by 0.94% and the prices of exported products increased by 

0.30% during 2013. The price of fish increased by 15.57%, manufactured products increased 

by 1.52%, and the prices of mining and quarrying, which cover only quarrying and stone 

crushing, increased by 0.65%. The prices of agricultural products decreased by 0.25% during 

the same period.     

 
Producer Price Indices in Palestine by Source of Product: 2004-2013 

 (Base year 2011=100) 

 
 
1.3 Annual Wholesale Price Index in Palestine during 2013   

The annual Wholesale Price Index in Palestine increased by 0.78% during 2013 (base year 

2007 = 100) in comparison with an increase of 0.93% during 2012. This increase is due to the 

increase in the prices of imported goods by 0.79%, while the prices of local production 

decreased by 0.39%. Prices of mining and quarrying increased by 4.09%, agricultural 

products increased by 1.07%, manufacturing products increased by 0.63%, while fish prices 

decreased by 3.21% during 2013. 

 
Wholesale Price Indices in Palestine by Source of Product: 2004-2013  

(Base year 2007=100) 

 
 
 

 

70.00 

80.00 

90.00 

100.00 

110.00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P
ri

c
e

 I
n

d
e

x
 

Year 

Total Local Export 

80.00 

90.00 

100.00 

110.00 

120.00 

130.00 

140.00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P
ri

c
e

 I
n

d
e

x
 

Year 

Total Local Imported 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 ] 09[  

1.4 Construction Cost Index in the West Bank during 2013   

The annual Construction Cost Index decreased by 0.13% during 2013 compared with 2012 

(base month December 2007 = 100). The prices of raw materials decreased by 0.61%, while 

equipment hire increased by 4.67% and labor costs and wages increased by 1.11%. 

 
Monthly Construction Cost Indices in the West Bank during 2013 

 (Base Month December 2007 = 100) 

 
 
1.5 Road Cost Index in the West Bank during 2013   

The annual Road Cost Index increased by 2.12% during 2013 compared with 2012 (base 

month December 2008 = 100). Prices equipment hire increased by 2.96%, raw materials by 

2.38%, and labor costs and wages by 1.86%, while operating costs of equipment and 

maintenance decreased by 4.69%. 
 

Monthly Road Cost Indices in the West Bank during 2013 
 (Base Month December 2008 = 100) 
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1.6 Water Networks Cost Index in the West Bank during 2013   

The annual water networks cost index increased by 1.06% during 2013 compared with 2012 

(base month January 2010 = 100) due to an increase in the cost of water networks of 2.55%, 

while the cost of water reservoirs decreased by 2.12%. The price of excavations increased by 

4.12%, asphalt, bitumen mixture and its products increased by 3.47%, concrete increased by 

2.81%, deface materials increased by 2.60%, plastic and steel pipes increased by 2.46%, while 

iron decreased by 9.49%. 

 
Monthly Water Networks Cost Indices in the West Bank during 2013 

 (Base Month January 2010 = 100) 

 
 
1.7 Sewage Networks Cost Index in the West Bank during 2013   

The annual Sewage Networks Cost Index increased by 2.16% during 2013 compared with 

2012 (base month January 2010 = 100) due to an increase in the price of excavations by 

4.12%, asphalt, bitumen mixture and its products by 3.47%, deface materials by 2.60%, 

plastic and cement pipes by 2.01%, and fountains by 0.60%. 

 
Monthly Sewage Networks Cost Indices in the West Bank during 2013 

 (Base Month January 2010 = 100) 
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1.8 Industrial Production Index in Palestine during 2013   

The annual Industrial Production Index increased by 7.82% during 2013 compared with 2012 

(base year 2011 = 100) due to an increase in manufacturing production of 8.20%, an increase 

in the water supply and electricity industry of 6.93%, and an increase in the mining and 

quarrying industry of 5.52%. 

 
Monthly Industrial Production Indices in Palestine during 2013 

 (Base year 2011 = 100) 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
 

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

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

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

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

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

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

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

regular basis.  
 

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

network price indices for 2013, in addition to the Industrial Production Index for 2013. 

  

2.1 Project Objectives  

The price surveys primarily provide the following: 

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

Palestine. 

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

Palestine. 

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

Jerusalem J1, and by major group. 

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

buildings, and by major group in the West Bank. 

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

West Bank. 

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

in the West Bank. 

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

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

production in Palestine.  

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

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

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

national economy.  

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

 

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

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

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

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

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

 

2.3 Coverage and Sampling  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

produced separate indices for the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem J1 and PCBS adjusted 

the base year to 2004 instead of 1996. December 2007 was considered as the base month for 

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

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

for the Producer Price Index and Industrial Production Index. 

 

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

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

calculated first, then for each group, then weighted by base period quantity until it becomes 

possible to calculate the general price index. 

 

2.5 Weighting system  
 

2.5.1 Weighting system for CPI  

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

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

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

Consumption Survey (PECS) conducted in 2004. 
 

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

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

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

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

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

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

the basket. 
 

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

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

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

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

 

2.5.2 Weighting system for PPI  

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

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

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

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

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

terms of the overall value of production. 
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The weights of various items in total production are calculated individually for locally 

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

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

other indices.  

 

2.5.3 Weighting system for WHPI  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

2.5.4 Weighting system for CCI, RCI, WNCI and SNCI  

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

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

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

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

projects implemented in 2007. 
 

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

for housing projects during 2007 from the Palestinian Housing Council.  
 

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

in 2008. 
 

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

number of projects implemented in 2009. 

 

2.5.5 Weighting system for IPI 

The weight used to calculate the Production Index was based on the value of industrial 

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

 

2.6 Data Collection  

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

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

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

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

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

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

was designed especially for the prices of different surveys, collected by handheld devices in 

the West Bank, and by questioner in Gaza Strip and Jerusalem J1. 
  

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

market cycle and turnover.   
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2.7 Editing and Reviewing of Data  

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

the following process: 

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

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

be returned to the field for correction. 

 Mathematical revision of the average prices for items in governorates and the general 

average in all governorates. 

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

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

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

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

 
2.8 Data Accuracy  
 

2.8.1 Statistical errors  

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

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

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

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

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

is very low, apart from tomato goods: the high coefficient of variation in the price of tomatoes 

during 2013 is due to the oscillation in tomato prices, especially in the fourth quarter of 2013. 

The variance of the key goods in the survey was computed and dissemination was carried out 

on Palestine for reasons related to sample design and computation of the variance of the 

different indicators since there was a difficulty in the dissemination of results by governorate 

due to lack of weights.  

 

2.8.2 Non-statistical errors  

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

statistical errors can be summarized in the following: 

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

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

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

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

number of procedures, including the following:  

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

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

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

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

throughout the process of field data compilation:  

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

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

questionnaire. 

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

notes were supplied with the survey. 

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

data accuracy for the data collected by a questioner throughout processing and data 

entry:  
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a. Data entry staff were selected from specialists in computer programming and were 

fully trained on the entry program. 

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

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

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

with the original data.  

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

managers before findings were extracted. Project managers carried out many 

checks on data logic and coherence, such as comparing the data of the current 

month with that of the previous month, comparing the data of sources and between 

governorates. 

4. Also data collected by handheld devices has been checked for consistency and 

accuracy by plying rules of checked at Item level.  

 

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

follows: 

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

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

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

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

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

Hebron 

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

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

aftermath of occupying the West Bank in June 1967.  

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

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

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

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

recommendations.  

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

recommendations of national accounts concerning the classification of consumer groups 

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

the International Standard Industrial Classification-ISIC4 was adopted. 
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Summary of variance calculation for the most important items during 2013 
 

 

Coefficient 
of Variation 

95% Confidence Interval Standard 
Error 

Estimate Item Description 
Upper Lower 

.005 14.40 14.13 0.07 14.26 Long grain rice -Uncle Ben’s - USA -Pack/ 1kg 

.005 167.29 164.24 0.78 165.77 Haifa white flour - Zero - Israel - Sack/ 60kg 

.010 4.02 3.87 0.04 3.94 White bread - Local -1kg 

.002 51.68 51.33 0.09 51.50 Fresh beef meat - Local - 1kg 

.014 18.94 17.90 0.27 18.42 Fresh chicken with feathers - Local - 1kg 

.007 101.58 98.93 0.67 100.25 Powdered milk - Nido - France - Can/  2.5kg 

.014 19.73 18.65 0.28 19.19 Chicken eggs - Local - Carton/ 2kg 

.005 28.55 28.01 0.14 28.28 Olive oil - Local - 1kg 

.036 4.14 3.60 0.14 3.87 Large size banana - Israel - 1kg 

.042 6.76 5.72 0.27 6.24 Red apple - Israel - 1kg 

.074 3.63 2.70 0.23 3.16 Greenhouse tomato - Local - 1kg  

.066 4.07 3.14 0.24 3.60 Greenhouse cucumber - Local - 1kg 

.034 3.98 3.48 0.13 3.73 Medium sized potato - Israel - 1kg 

.012 4.48 4.27 0.05 4.38 Fine white sugar -  Israel - Pack/ 1kg 

.019 2.05 1.90 0.04 1.98 White table salt-  Israel - Pack/ 1kg 

.017 20.90 19.52 0.35 20.21 Imperial - Local - 20 cigarettes 

.008 84.35 81.78 0.65 83.07 Propane tank - Local - Tank/ 12kg 

.012 6.91 6.59 0.08 6.75 Diesel for heating - Israel - 1 liter 

.000 7.77 7.77 0.00 7.77 Excellent gasoline 96 - Israel - 1 liter 

.035 171.76 149.85 5.58 160.80 Locally manufactured gold – 21 carat 
 

    * The high coefficient of variation in the price of tomatoes during 2013 is due to the oscillation in tomato prices, especially 

in the fourth quarter of 2013. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

Inflation: 

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

inflation rate is calculated in accordance with the following equation: 

Inflation rate 100*)1(
1





t

t   

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

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

Price index: 

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

during different temporal intervals. 
 

Laspeyres equation: 

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

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

groups throughout the base periods. 
 

Consumer Price Index: 

 A statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of goods and 

services that households consume between two different periods: one is called the base period 

and the other is the comparison period. 
 

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

Consumer price:  

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

Base time: 

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

Consumer basket: 

Categories of classified goods and services used by the consumer. 
 

Producer price: 

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

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

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

invoiced separately by the producer. 
 

Wholesale price: 

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

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

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

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

 

 

 
 



PCBS: Prices and Price Indices, 2013   

 ] 20[  

Relative weights: 

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

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

calculation for the index number. 

 

Base prices: 

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

Percentage change in price index (indicator): 

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

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

hundred.  
 

Chaining coefficient: 

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

can be compared.  
 

Main economic activity: 

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

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

Statistical unit:  

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

statistical units: institutional unit and establishment. It is an economic entity that is capable, in 

its own right, of owning assets, incurring liabilities and engaging in economic activities and 

transactions with other entities.  
  
Production: 

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

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

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

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

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

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

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

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

and registered during that accounting period as, for example, the case of establishment works 

and winter crops.  




